
Kroužek flétny 

 Pro děti z 2. a vyšších tříd (až do 9. třídy)  

 Výuka 1x týdně 45 minut 

 Možnosti úterý nebo čtvrtek od 14, 15, 16, 17 hod. 

 V úterý p. uč. Tamchynová, ve čtvrtek p. uč. Doležalová 

 Maximálně 3, výjimečně 4 děti. Ideálně 2 děti, možnost i individuálně. 

 Pro finanční úlevu je možnost otevřít kroužek v úterý od 14 hodin pro 10 dětí. 

 Možnost přihlášení dětí společně do stejné skupiny. Děti musí mít zhruba 

stejnou rozumovou úroveň (např. stejný věk). 

 Kurzovné za 1. pololetí (podle počtu dětí v kroužku): 10 dětí - 210,- Kč,  

4 děti – 525,- Kč, 3 děti – 700,- Kč, 2 děti – 1050,- Kč, 1 dítě – 2100,- Kč 

 V přihlášce je nutné uvést, do jak početného kroužku dítě přihlašujete, 

případně které děti přihlašujete společně. (Od počtu dětí v kroužku se odvine 

nejen výše platby, ale i to, co se dítě stihne naučit.) 

 V případě neobsazení některých hodin se rozvrh posune, přesný rozvrh bude 

zveřejněn nejpozději koncem září. 

 Kroužky budu probíhat od října do května. 

 Nebude-li se kroužek konat z důvodu neúčasti učitele, bude poskytnut 

náhradní termín v červnu (ve stejných dnech). Při neúčasti dítěte se 

kroužkovné nevrací. O prázdninách se kroužky nekonají a nejsou započteny      

v nákladech. 

 Dítěti je nutné pořídit sopránovou zobcovou flétnu. Budete-li si přát, aby flétnu 

koupily paní učitelky, cena bude cca 200,- Kč plus 50,- Kč příplatek za nákup.  

 Přihlášky můžete odevzdávat třídním učitelům, také e-mailem na adresy: 

dolezalova@zskdolum.cz, tamchynova@zskdolum.cz. 

 

---------------------------------zde odstřihněte----------------------------------- 

 

 

Přihlašuji ………………………………………………………………….……. z ………….třídy 

na kroužek flétny.  

Mám zájem o zařazení mého dítěte do kroužku: v úterý – ve čtvrtek, 

od 14 – 15 – 16 – 17 hod., s počtem 1 -  2 -  3 -  4 - 10 dětí (můžete 

zaškrtnout více možností) 

 

podpis rodiče: 

mailto:dolezalova@zskdolum.cz

