Nabídka mimoškolní činnosti MŠ
ve školním roce 2017/2018
Vážení rodiče,
připravili jsme pro Vás nabídku mimoškolní činnosti konané přímo v budově naší MŠ a ZŠ,
ze které si můžete společně se svým dítětem vybrat nejvhodnější kurzy či kroužky.
Kroužky MŠ od 13:00 -14:45 hod.
Lektor si vždy přihlášené dítě vyzvedne v příslušné třídě, odvede je do učebny kroužku
a po skončení opět vrátí do příslušné třídy.
Grafomotorika pro předškoláky: cena 990,- Kč, specifický
Mgr. R. Bredová
bredova@skolabrezany.cz , mob. 720 290 393

symbol

platby:

PO 13:00 – 13:45

předškoláci

max .počet 8 dětí

učebna 3.C

1.patro NB č.869

ST 13:00 – 13:45

předškoláci

max. počet 8 dětí

učebna 3.C

1.patro NB č.869

specifický

symbol

Grafomotorika pro předškoláky: cena 990,Mgr. K. Landová
landova@skolabrezany.cz
PO 14:00 – 14:45

předškoláci

max. počet 8 dětí

Šikovný
předškolák:
cena
990,Kč,
Mgr. K. Landová
landova@skolabrezany.cz
PO 15:00 – 15:45

předškoláci

max. počet 8 dětí

Kč,

učebna 3.C
specifický

52

1.patro NB č.869

symbol

učebna 3.C

platby:

51

platby:

53

1.patro NB č.869

V kroužku předškoláci se hravou formou objevují vzájemné vztahy mezi objekty okolního světa,
rozeznávají nejjednodušší geometrické útvary, osvojují si číselné představy a posilují vědomí logických
vazeb. Dále rozvíjejí sluchové vnímání, zrakovou orientaci, sluchovou a zrakovou paměť. Seznámí se se
základními prvky grafomotoriky a naučí se orientovat v ploše i liniatuře.

Hravá
matematika:
cena
990,Kč,
specifický
Ing. L. Halbichová
lucie.halbichova@email.cz mob. 605 937 763
ČT 13:00 – 13:45

předškoláci

max. počet 8 dětí

symbol

platby:

54

hlavní budova MŠ I

Kurz je určen pro všechny zvídavé předškoláky, kteří chtějí hravou formou rozvíjet své logické myšlení a
předmatematické dovednosti. Cílem je navodit u dětí pozitivní vztah k matematice a podpořit jejich
samostatné uvažování. Děti budou samy objevovat a přicházet na nové věci. Znalosti získané vlastním
poznatkem jsou totiž mnohem kvalitnější a zapamatovatelnější, než poznatky převzaté.

Šachový
kroužek:
cena
990,Kč,
specifický
Ing. P. Jedličková
petrakon@centrum.cz , mob. 728 856 580
ČT 13:00 – 13:45

předškoláci

max. počet 12 dětí

symbol

platby:

55

učebna 4.A nová budova 2. patro

Kroužky MŠ od 15:00 -16:45 hod.
Lektor si vždy přihlášené dítě vyzvedne v příslušné třídě, odvede je do učebny kroužku,
kde si je rodiče po skončení hodiny opět vyzvednou
Karate: cena 990,- Kč, specifický symbol platby: 56
K. Ovčáčková
ovcackova@skolabrezany.cz
PO 16:00 – 16:45 děti 4 – 5 let
max. 12 dětí

hl. budova MŠ I. žlutá třída

KROUŽKY V DOBĚ OMEZENÝCH PROVOZŮ V MŠ SE NEKONAJÍ!
Cena i specifický symbol je uveden vždy u názvu kroužků. Neplaťte je však dříve, než Vám
potvrdíme přijetí dítěte do vybraného kroužku (vybraných kroužků).
Platbu provádějte na číslo účtu: 274590036/0300. VS je ID dítěte. Specifický symbol je uveden u
každého kroužku. Do poznámky uveďte název kroužku!

Přihlašování na výše uvedené kurzy a kroužky bude probíhat online prostřednictvím
formuláře na našich webových stránkách (www.skolabrezany.cz), a to od středy 20. 9.
2017 od 9:00.
Přihlašování:_v sekci MATEŘSKÁ ŠKOLA – AKTUALITY – budete přesměrovány na
přihlašovací portál, který je i pro základní školu. Hlaste se pouze do kurzů, které jsou
vypsány pro MŠ!! V jednotlivých kroužcích je omezený počet míst. V případě velkého
zájmu o konkrétní kroužek rozhoduje čas podání přihlášky.
Další externí aktivity, které probíhají ve škole a kam můžete hlásit své děti přes jednotlivé
organizátory.
________________________________________________________________________________
Anglický jazyk
Bc. B. Urbanová urbanova@js-svet.cz
ÚT 16:00 – 16:45 předškoláci
max . 8-10 dětí

učebna Lego MŠ

