
VYBERTE SI Z KROUŽKŮ VE VAŠÍ ŠKOLE MŠ  Štěpničná 1, P8
Přihlašujte své děti online na www.krouzky.cz do 17. září 2020.

Tanečky pondělí 1 260 Kč16:10 16:55

Tanec je zábava. Písničky z pohádek nás budou provázet celým školním rokem. Společně pronikneme do 
pohádkového světa plného dětské fantazie a radosti. Děti se v Tanečkách naučí základní kroky, ze kterých 
budeme tvořit jednoduché choreografie. Vydovádíme se a zároveň se naučíme vnímat hudbu a rytmus a 
budeme dbát na správné držení těla. Moc rádi vám pak vše předvedeme na Taneční soutěži nebo Kroužkované 
podívané. 

-

Sportovní a míčové hry čtvrtek 1 260 Kč16:10 16:55

Sportem ku zdraví a novým přátelstvím. Od fotbalu, badmintonu a florbalu přes golf i ringo až po ragby či t-
ball. Kroužek nadupaný sportem od první do poslední lekce. Je ideální pro malé sportovce, kteří se „stále 
hledají“. Vyzkouší si nespočet zábavných sportovních her, budou umět správně držet tělo při běhu, míč se 
stane jejich nejlepším kamarádem a společně v partě rozvinou svůj talent a nadání. Na konci školního roku 
určitě budete vědět, který sport je pro vaše dítě ten nejlepší.

-

Rádi vám poradíme na www.krouzky.cz , tel: +420 770 696 096, praha@krouzky.cz, Mánesova 3, 120 00 Praha 2

Fotky z kroužků, co všechno na nich děláme a online přihlášku najdete na 
Těšíme se na školní rok plný dětské radosti.

Proč se dětem v kroužcích líbí?                   A co jako rodiče oceníte nejvíc?
Baví je. Stejně jako nás a to už 20 báječných roků.
Kroužky učí nadšení lektoři, kteří to s dětmi umí.
Tvoří, objevují, sportují, zpívají, tančí a hlavně si hrají, 
protože dětský talent a osobnost rozvíjíme právě hrou.
Těší se na závěrečné vystoupení pro rodiče na konci roku.
Vyzvedneme je ve třídě nebo družině a po lekci předáme 
děti zpět paní učitelce.

Po každé lekci přijde e-mail, co jsme dělali a co bude příště.
Náplň lekcí připravuje odborný metodik a dohlíží na lektora.
Začínáme v říjnu a platí se pololetně. Cena je za pololetí.
Dostali jsme pochvalu od školní inspekce a medaili MŠMT.
Kdyby se snad vašemu dítěti na první lekci nelíbilo, do pěti 
dnů ho můžete odhlásit a vrátíme vám peníze.
 

• 
•	
•
	 
•	
• 

• 
•
•	 
•	
• 

www.krouzky.cz


