
NABÍDKA KROUŽKŮ
PRO DĚTI MŠ DOLNÍ KOUNICE

ANGLIČTINA HROU
Výuka jazyka zábavnou a hravou formou, pohybové hry, písničky, základní 
slovní zásoba a větná spojení, poslech.
pondělí 15:00-16:00
zahájení 2. 10. 2017
600 Kč
bude upřesněno

TANEČKY
Základní taneční pohyby, krůčky, taneční postoje, rytmika, základní prvky 
aerobiku, zumby a street dancu.
čtvrtek 15:00-16:00
zahájení 5. 10. 2017
400 Kč
Markéta Holá

TVOŘÍNEK
Tvoření z přírodních materiálů, základy kresby, výroba jednoduchých dekorací,
tématické tvoření – Vánoce, Velikonoce, ...
středa 15:00-16:00
zahájení 4. 10. 2017
600 Kč
Veronika Zbořilová

LOGOPEDIE
Dechová cvičení, cviční hybnosti rtů a jazyka, rozvoj slovní zásoby, jazykového 
citu a vlastního slovního projevu - vše formou her, experimentů a výtvarné 
činnosti
úterý 15:00-16:00
zahájení 3. 10. 2017
600 Kč
Vladimíra Škodová
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JAK SE PŘIHLÁSIT?

Do uvedených zájmových kroužků se můžete přihlásit ON-LINE přes tzv.
rodinný účet, který si založíte na adrese: https://svcivancice.iddm.cz

Základní kroky registrace a přihlášení účastníka do kroužku:
1. Registrace uživatele
2. Přihlášení k rodinnému účtu
3. Přidání nového účastníka popř. upravení údajů účastníka

4. Výběr kroužku ze seznamu zveřejněných
5. Přihlášení účastníka

Podrobný návod k on-line přihlašování je zveřejněn na: www.svcivancice.cz

Do zájmových kroužků se můžete hlásit do konce září, v případně volné kapacity
i v průběhu školního roku. Úplata zájmového kroužku je stanovena školní rok
a nijak se pozdějším přihlášením účastníka nekrátí.

Činnost zájmového kroužku začíná v týdnu od 2. 10. 2017 a končí v týdnu od 28. 5.
2018. V době svátků a školních prázdnin se činnost zájmového kroužku nekoná.

Další podrobnosti najdete v dokumentu Práva a povinnosti účastníka
zájmového kroužku, který je zveřejněn na: www.svcivancice.cz

Minimální počet účastníků každého kroužku je 10.
Kroužek multimediální tvorby začne pracovat při minimálním počtu 8 žáků.
Kroužky se konají v MŠ a ZŠ Dolní Kounice. Multimediální tvorba v Kónus
klubu.
Úplata je uvedena za školní rok.

(Ve většině případů se při přidání účastníka zobrazí informace, že
účastník je již evidován a nepůjde Vám účastník do rodinného účtu
přidat. Je to kvůli tomu, že účastníka již máme evidovaného v systému
z minulých let. V tomto případě kontaktujte recepci SVČ Ivančice,
recepce@svcivancice.cz, 605 278 361).
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