
Sportovní 
přípravka

1. – 5. 
třída

ÚT 12.30 – 13.30 h 600 Kč
Hledáte pro své dítě pravidelnou pohybovou 

aktivitu, která bude přispívat k jeho zdravému vývoji 
a bude mu přinášet radost z pohybu?

Florbal 
1. – 5. 
třída

ÚT 13.30 – 14.30 h 600 Kč
Rozvoj pohybových dovedností a týmové spolupráce 

a základní pravidla této hry.

Aerobik
1. – 5. 
třída

ÚT 14.30 – 15.30 h 600 Kč
Cvičení s hudbou, posilování i protažení. 
Nezapomeneme ani na pohybové hry.

Aerobik profi
10 – 15 

let
ÚT 15.30 – 16.30 h 600 Kč

Aerobik pro zábavu a kondici, 
možnost účastnit se soutěží. 

NABÍDKA KROUŽKŮ 
pro ZŠ Mistřice na školní rok 2021/2022 
NEMUSÍTE DOJÍŽDĚT, KROUŽKY BUDOU PROBÍHAT PŘÍMO V ZŠ MISTŘICE!

Těšíme se na Vás

www.facebook.com/svcklubko
www.klubkosm.cz

www.instagram.com/klubko_sm

Garantujeme z naší strany realizaci nejméně 12 lekcí v pololetí u kroužků, které probíhají pravidelně každý týden.
V případě uzavření kroužku v souvislosti s COVID - 19 bude za nezrealizované hodiny vrácena poměrná částka.

Cena platí při přihlášení nejméně 8 žáků, při menším počtu je možné kroužek realizovat za zvýšenou cenu o 100 Kč 
vyšší než udaná cena, kdy pro otevření kroužku je nejmenší počet žáků 6.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO 13. 9. 2021 

Přihlásit se můžete pouze on-line v klientském centru na www.klubkosm.cz/krouzky
Klubkové kroužky probíhají na školách od pondělí 20. září 2021 do konce května 
(mimo státní svátky a školní prázdniny).

http://www.klubkosm.cz/online.html
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