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ZÁPIS  
do kurzů na školní rok 2019 – 2020 

pro letošní žáky:         10. - 14. 6.    13.00 - 19.00    
pro nové zájemce:     17. - 21. 6.    13.00 - 19.00    
 

HUDBA, TANEC 
* sólový zpěv (MgA. Kováříková) - pro děti od 1. tř., lekce 45 min, 2.200 Kč  
* sólový zpěv - pro děti od 1. tř. a pro dospělé, lekce 45 min, děti 2.200 Kč, 
   3.300 Kč dospělí 
* sólový zpěv speciál - pro pokročilé dospělé, lekce 45 min, 350 Kč / lekce 
* hra na nástroj (klavír, keyboard, flétna, klarinet, saxofon, bicí, kytara,    
   housle) - pro děti od 1. tř. i pro dospělé, lekce 45 min, bicí děti 2.800 Kč, 
   dospělí 4.200 Kč, ostatní nástroje děti 2.200 Kč, dospělí 3.300 Kč  
* hudební přípravka - pro děti 5 - 7 let, lekce 45 min, 1.400 Kč  
* PIŠKOTKY tanec a balet - pro děti od 5 let, začátečníci lekce 90 min, 1.400    
   Kč, pokročilí lekce 120 min, 1.600 Kč          
 

KERAMIKA, VÝTVARKA 
* ŠIKULKY tvoření pro rodiče s dětmi okolo 2 let, lekce 60 min, 1.200 Kč    

  * ŠIKULOVÉ tvoření pro předškoláky 3 - 4 roky, lekce 90 min, 1.300 Kč 
  * TVOŘÍLCI tvoření pro předškoláky 5 - 6 let, lekce 90 min, 1.300 Kč

    * keramika pro předškoláky a rodiče - děti 3 - 5 let, lekce 45 min, 800 Kč 
    * keramika pro předškoláky - samotné děti od 5 let, lekce 45 min, 800 Kč      

* keramika pro školáky - od 1.tř., lekce 90 min, 1.400 Kč  
    * keramika pro dospělé - lekce 90 min, 2.600 Kč
    * výtvarka - pro děti od 1. tř., lekce 90 min, 1.300 Kč       
    * sochařská tvorba - pro studenty a pro dospělé, lekce 180 min, studenti  

   2.600 Kč, dospělí 3.900 Kč 
    * kresebná tvorba - pro studenty a pro dospělé, lekce 120 min, studenti     
       2.300 Kč, dospělí 3.300 Kč  
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CVIČENÍ, JÓGA 
* cvičení pro rodiče s dětmi okolo 2 let (dopoledne), lekce 45 min, 1.000 Kč  
* cvičení pro předškoláky - 4 - 7 let, lekce 45 min, 900 Kč 
* aerobik - pro dívky 6 - 8 let, lekce 75 min, 1.200 Kč  
* aerobik - pro dívky od 9 let, lekce 120 min, 1.600 Kč 

  * sportovky - pro kluky 6 až 10 let, lekce 90 min, 1.200 Kč  
  * cvičení pro dospělé - tabata, pilates, power jóga, balanční cvičení a další,  
     lekce 60 min, 90 Kč / lekce hotově na místě (lekce lze předplatit fakturou)     
  * Integrální jóga - pro dospělé, lekce 90 min, 1.700 Kč 
  * Jóga v denním životě (JDŽ) - pro dospělé pokročilé i začátečníky, lekce 90     
     min, 1.700 Kč 
  * JDŽ proti bolestem zad a kloubů - pro dospělé, lekce 90 min, 1.700 Kč 
  * ranní jemná jóga (ráno) - pro dospělé, lekce 60 min, 1.400 Kč 
  * gravidjóga a poporodní jóga (dopoledne) - miminko možno vzít s sebou,  
     lekce 60 min, 1.400 Kč     
  * cvičení proti bolestem zad (dopoledne) - pro dospělé, lekce 60 min, 1.400  
     Kč     
 

   PŘEDŠKOLKOVÁ PŘÍPRAVKA  
   * BROUČEK - kombinovaná přípravka pro děti od 2 let (dopoledne), lekce   
      240 min, 250 Kč za 1 lekci, předplácí se na měsíc dopředu 

 

   TURISTIKA   
   * ŤAPIČKA turistická přípravka - pro děti 3 let, lekce 60 min, 1.000 Kč          
   * ŤAPKA turistický oddíl - pro děti od 1. tř., nováčci lekce 60 min, 1.000 Kč 
       pokročilí lekce 90 min, 1.200 Kč  
 

   JAZYKY   
* angličtina, němčina, francouzština - pro dospělé, lekce 90 min, při účasti   
   min. 3 osob v kurzu 3.300 Kč, při účasti min. 5 osob v kurzu 2.200 Kč  
    

 

    * Zápis probíhá v hlavní budově, 1. patro, kancelář č. 2.  
    * Uvedené ceny jsou za školní pololetí, není-li uvedeno jinak.   
    * Výuka v tomto školním roce končí v pátek 28. 6., v příštím školním roce začíná  
       v pondělí 9. 9. podle rozvrhu. 
    * Na platbu jakékoliv uvedené aktivity lze vystavit fakturu (včetně těch placených     
       hotově), požadavek je ale třeba avizovat předem.   


