V základNí škole
Vážení rodiče a milé děti,
přímo zde pro vás můžeme připravit zájmové kroužky. Ve známém
bezpečném prostředí mezi kamarády. Lektor/ka si děti vyzvedne
ve družině a po skončení kroužku opět předá paní učitelce nebo
rodičům.
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Dětská agentura Kroužky organizuje zájmové kroužky již
12. školní rok pro 8000 dětí
Baví nás s dětmi trávit smysluplně jejich volný čas a umožnit
jim zábavně se učit, hrát si, sportovat, projevit svůj talent,
rozvinout své zájmy
Kroužky probíhají ve skupinkách 8 až 12 dětí
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Pro naše děti pořádáme sportovní turnaje, vystoupení v divadlech, taneční soutěže a pravidelné ukázkové lekce pro rodiče
Děti dostávají na lekcích motivační odměny a vysvědčení na
konci školního roku
Na každý kroužek máme zpracovanou vlastní metodiku od
týmu odborných pedagogů tak, abychom zaujali každého
žáčka a podchytili jeho talent pro daný kroužek
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Termín kroužků bude určen na základě možností školy a rozvrhu žáků. Přesné termíny a vybrané kroužky budou uvedeny
na přihlášce, kterou vám připravíme v září 2011
Kroužky začnou v říjnu 2011 a skončí po proběhnutí 30 lekcí
v červnu 2012
Cena kroužků je 500,- Kč za polovinu kurzu = 15 lekcí. Jedna
lekce týdně trvá 45 minut. (VV, KER a DV jsou 60 minut.)
V ceně je započtena DPH 20 %, kterou odevzdáváme státu.
Cena může být navýšena o nájemné základní škole.

Naše lektory pečlivě vybíráme, dále školíme a dbáme na jejich
spolehlivost, nápaditost, přirozenou autoritu a hezký přístup k
dětem. Spolupracujeme také s Pedagogickou fakultou Univerzity
Hradec Králové. Za děti po dobu kroužku zodpovídáme. Kroužky
ČR jsou pojištěny.
Rádi Vaše dítko v kroužkách uvítáme! Zavolejte nám,
napište e-mail nebo SMS. My domluvíme vše potřebné
s vedením základní školy.
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Květa Štěrbová, ředitelka
Kroužky ČR východ
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