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rozvrh kroužků proběhl 2. 9. v 11 hodin a bude ještě v průběhu prvního týdne dolaďován.
Naleznete zde i aktualizované platby za jednotlivé kroužky, protože se u některých změnila
časová dotace.
rozvrh kroužků - aktualizace 6.9. [1] [2]
Přihláška do kroužku
Tuto přihlášku vyplňují zájemci o zájmové kroužky, které jsou zpoplatněny. Přihláška má platnost
jeden školní rok. Přihlášku je nutné vyplnit i v případě přihlašování do druhého kroužku.
Přihláška do kroužku pro žáky AG [3]
Přihláška do kroužku pro nestudenty AG [4]
Odhlášení z kroužku
Chceme vědět, že víte o tom, že se dítě z kroužku odhlásilo. Nechceme, abyste si mysleli, že je
na kroužku a ono mezitím trávilo čas jinak. Proto prosíme, abyste nám případný nezájem o
kroužek oznámili písemně.
Odhláška z kroužku [5]
Přihláška k užívání zkušebny pro kapely, varhanní cvičné pro nečleny kroužku, klavíru v aule
Přihláška do hudební zkušebny [6]
Platby za kroužky
K [7]roužkovné ve školním roce 2019-2020 [8] - u některých kroužků se během domluvy
rozvrhu změnila doba trvání kroužku, proto prosím cenu za kroužek ověřte v dokumentu
rozvrh kroužku. Zavádíme nově ceny podle časové dotace kroužku a materiálové
náročnosti a tak se omlouváme za ještě neodladěné informační dokumenty. Děkuji za
pochopení.
Nabídka kroužků pro školní rok 2019 - 20 [9]20
Platby za kroužky se zasílají do 15. září 2019 na číslo účtu: 304547021/0100 s variabilním číslem
200 a příjmením účastníka kroužku.
Přihláška do školního klubu a domu dětí a mládeže
Tuto přihlášku vyplňují noví žáci školy pro celé období studia gymnáziu, díky této přihlášce
mohou žáci bezplatně využívat prostory školního klubu, jako jsou: PC klub v 201, knihovna,
relaxační a sportovní koutek, klubovna u studny apod.
Přihláška do ŠK a DDM - pro primy [10]
Další dotazy směřujte na vedoucí školní klubu a DDM: krausova@arcig.cz [11].
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