Se zaměřením na sport a zdravý životní styl

VÍTÁME VÁS!

OBSAH
Klikněte na oblast, která vás zajímá
KAM VÁŠ ČLOVÍČEK
PŮJDE?

PROČ PRÁVĚ MY?

VOLNOČASOVÉ
AKTIVITY

MŠ & DS & ZŠ

POZNEJTE NÁS

DRUŽINA & KROUŽKY

KDE NÁS NAJDETE?

ANGLIČTINA

JAK VAŘÍME?

KONTAKTY & SOCIÁLNÍ SÍTĚ

S KELSEY

NAŠE JÍDELNA

ŠKOLNÉ PRO MŠ

ŠKOLNÉ PRO ZŠ

KONTAKTY
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KAM VÁŠ ČLOVÍČEK PŮJDE?
Klikněte na oblast, která vás zajímá
ZŠ 1. STUPEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Broučci

Distanční výuka

Úžasňáci

ZŠ 2. STUPEŇ

DĚTSKÁ SKUPINA

ŠKOLA NANEČISTO

→ OBSAH
→ ŠKOLA

PROČ PRÁVĚ MY?

Naše škola nabízí dětem i rodičům to nejlepší. Vedeme výuku tak, aby se děti učily hravě, zábavně,
v pohybu a s profesionálním vedením.
Moderní prostory

Snížený počet dětí ve třídě

Klidná lokalita Hostivaře s prostory,
které se snažíme neustále vylepšovat.

Maximálně 18 dětí ve třídě, což
umožňuje plně individuální přístup.

Rozšířená výuka TV

Technické zázemí

Hodina plavání navíc pro každé dítě.
Vedení ke zdravému životnímu stylu.

Notebook po celou dobu školní
docházky, interaktivní tabule.

AJ v MŠ a od 1. třídy

Široká nabídka
volnočasových aktivit

Anglický jazyk i pro předškoláky.
Přítomnost rodilého mluvčího ve
výuce i na odpoledních aktivitách.

Řídíme se
následujícími pilíři
(klikněte pro více informací)

Nabízíme kroužky sportovní,
jazykové, umělecké, logické a jiné.

Jsme zapojeni do projektu Šablony a dalších grantů

NÁŠ TÝM

→ OBSAH

NAŠE PILÍŘE

→ ŠKOLA

Klikněte na oblast, která vás zajímá

Sportovní
příprava

Čtenářská
gramotnost

Výuka
anglického
jazyka

Logické
myšlení

→ OBSAH
→ ŠKOLA

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA
Naše nabídka:

•
•

•

Od 1. třídy jedna hodina TV navíc
–celoročně využita pro kurz
plavání
Jsme zapojeni do projektu Sportuj
ve škole
Zaměřujeme se na atletiku:
• Rozvíjí všestranné pohybové
schopnosti
• Vhodná již pro malé děti
• Atletika formou hry

•

Různé sportovní aktivity (ve formě kroužků)

•

Lyžařský výcvik v zahraničí

•

Výuka probíhá zábavnou a hravou formou s ohledem na
věk dětí

Kroužky

Více informací na webu

Další pilíře:

Čtenářská
gramotnost

Logické
myšlení

Výuka
anglického
jazyka

→ OBSAH
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ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
Mnoho aktivit, které se věnují rozvoji čtenářské gramotnosti, například:
ČLOVÍČKOVY NOVINY: Pravidelný
čtvrtletník, který shrnuje sportovní akce,
besedy a účasti dětí na školních
aktivitách. Starší děti se věnují psaní
článků, kde mají možnost rozvíjet své
slohové a vyjadřovací schopnosti.
Mladší žáci naše periodikum doplňují o
barevné ilustrace a vlastnoručně
pořízené fotografie.

ČTENÁŘSKÝ KLUB: Cílem čtenářského klubu je vzbudit v dětech
zájem o čtení a vybudovat v nich kladný vztah ke knihám. V tomto
kroužku se žáci formou hry postupně seznamují s českými i zahraničními
autory. Při čtení různých úryvků, řešení rébusů a luštění křížovek děti
samy odhalují názvy děl právě probíraného autora.

Více info na webu

Další pilíře:

Sportovní
příprava

Logické
myšlení

Výuka
anglického
jazyka
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VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA

→ KELSEY

Jak probíhá hodina podle metody CLIL?

• Děti se učí anglický jazyk od 1. třídy
• Hlavní je komunikační, přímá
výuková metoda:
• Metoda CLIL – Content and
Language Integrated Learning
• Metoda TPR – Total Physical
Response

•

CLIL hodina = výuka nejazykových předmětů, které jsou
doplněny druhým, anglickým lektorem, který vede hodinu
paralelně s českým pedagogem

•

Jedna CLIL hodina týdně v každém ročníku – v hodině
matematiky, přírodovědných předmětů, zeměpisu apod.

Co je to metoda TPR?
•

Jedná se o spojení cizího výrazu a určité pohybové reakce

•

Metoda napodobuje přirozený proces učení se mateřskému
jazyku u malých dětí

•

Za každé správné pochopení je dítě pochváleno a
podpořeno k další aktivitě.

Více informací na webu
Další pilíře:

Sportovní
příprava

Logické
myšlení

Čtenářská
gramotnost
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LOGICKÉ MYŠLENÍ

• Podporujeme
všestranný
rozvoj
logického myšlení (NTC metodou a
matematika metodou prof. Hejného)
• Spolupracujeme se společností Mensa
ČR
• Pravidelná účast na Logické
olympiádě

Naše nabídka:
• Logické a kreativní kroužky:
• Malý vědec, kde si žáci ověří své
znalosti a budou objevovat svět
• Programování, s nímž u nás žáci
mohou začínat již v mateřské škole
• Šachy

Více informací na webu
Další pilíře:

Sportovní
příprava

Výuka
anglického
jazyka

Čtenářská
gramotnost

→ OBSAH
→ ŠKOLA

ŠKOLA NANEČISTO

•

Pro zájemce nabízíme školu nanečisto

•

Aktuální termíny budou vypsané na našich webových stránkách (tři termíny v období leden-duben)

•

Stanovené termíny jsou k dispozici jak pro budoucí prvňáčky, tak i šesťáky

•

Děti, které zvažují přestup do naší školy v průběhu roku, dostávají individuální termín a mohou si pobyt ve škole
vyzkoušet také

•

Škola nanečisto je projekt, ve kterém děti stráví dvě hodiny ve škole, mohou se o velké přestávce připojit k
ostatním dětem k sportovním hrám na sportovišti apod.

•

Děti takto mají možnost poznat režim školy a ověřit si, zda by se jim u nás líbilo

→ OBSAH
→ ŠKOLA

DISTANČNÍ VÝUKA

•

Výuka s moderními technologiemi – využití aplikací z balíčku Google

•

Metodicky a didakticky uzpůsobené hodiny – potřeba zajistit pro žáky distanční výuku nám
dává prostor pro hledání nových výzev, jak zlepšit naše služby v dalších oblastech vzdělávání

•

Zajištění distanční výuky věnujeme čas i úsilí – je vedena tak, abychom maximalizovali
znalosti a dovednosti dětí potřebné pro další osobní rozvoj

•

Distančně se provozuje běžná výuka včetně CLIL hodin, družina, English Club i individuální
lekce angličtiny – komplexní zajištění služeb online dává rodičům volné ruce pro zajištění
chodu domácnosti

•

Možnost zapůjčení školního domů domů po dobu distanční výuky (pro sourozence)

•

Projektové práce – děti mají možnost pochlubit se svými projekty
ZPĚTNÁ VAZBA ZDE

Ukázka zde (Facebook)
Sportovní výzvy zde
(YouTube)

→ OBSAH
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DISTANČNÍ VÝUKA
ZPĚTNÁ VAZBA OD RODIČŮ NAŠICH ŽÁKŮ
Zpětná vazba je pro nás velice důležitá – děkujeme, že s
námi sdílíte své názory a pomáháte nám posouvat se dál!

„Chtěla bych Vám poděkovat za to, s jakou trpělivostí
a vstřícností s dětmi během distanční výuky pracujete.
Zvlášť s těmi menšími je to samozřejmě složitější.
Těžko si domyslet, jak moc náročné je udržet děti nejen
u počítače, ale i soustředěné. Navíc upravit výklad tak,
aby fungoval i v online prostředí. Moc Vás ( i ostatní
učitele ve sboru) obdivuji a jsem strašně ráda, že naše
děti chodí právě do Človíčka. Ještě jednou děkuji a
mějte se hezky. A hlavně zdraví.“ (paní B. Z.)

„Ráda bych Vám i celému učitelskému sboru chtěla
moc poděkovat za online výuku. Výuka je skvěle
organizovaná a moc se mi líbí jak vyučování
probíhá v této zvláštní a nelehké době.“ (paní J. T.)

„Dovolte mi, abych Vám poděkovala za práci, kterou odvádíte s našimi dětmi.
Nový způsob distanční výuky je pro Vás určitě velice náročný. Pro nás je
obrovským přínosem proti jarnímu formátu. Jak pozoruji kluky, tak jim tento
systém také více vyhovuje. Děti si stále drží školní rytmus a daleko lépe plní
povinnosti. Při tomto nastavení nenastává situace, že přijdu z práce a
začínám se s dětmi učit. Za to jsem velice vděčná. Prosím vyřiďte mé
poděkování také všem kolegům. Jste skvělý tým a velice si Vás vážím. Ještě
jednou děkuji a přeji hlavně zdraví Vám a vašim rodinám.“ (paní L. F.)

→ OBSAH

„Řekni mi a já to zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já to pochopím.“ (čínské přísloví)

MATEŘSKÁ ŠKOLA

→ ŠKOLA
→ ŠKOLNÉ
→ KONTAKT

Vyberte si ze dvou tříd:

Proč si vybrat naši školku?

➢ Dvě paní učitelky k dispozici celé dopoledne
➢ Zajišťujeme dětem individuální přístup
➢ Naše paní učitelky jsou trenérkami atletiky
➢ Dětem se nabízí bohatá náplň činností
➢ Vedeme děti k pravidelnému a zdravému pohybu
➢ Pobyt na školním pozemku, ale i v přilehlém
Hostivařském lesoparku – každý den a za
každého počasí
➢ Pestrá nabídka kroužků v odpoledních hodinách
➢ Spolupráce se školní logopedkou

Broučci

Úžasňáci

V každé třídě je max 25 dětí
Otevřeno od 7 do 17 hod (dle výběru tarifu, viz školné)

→ OBSAH
→ ŠKOLA

MATEŘSKÁ ŠKOLA – TŘÍDA BROUČCI
(děti ve věku od 2 do 4 let)

→ ŠKOLNÉ

Jak vypadá náš denní režim?

→ KONTAKT
Kdo se o nás stará?
➢
➢
➢
➢
Paní učitelka Anička

Paní učitelka Radka

Kvalifikované paní učitelky
Hodné, milé a nápomocné
Komunikativní a usměvavé
Trpělivé a ochotné naslouchat

Přihláška zde (web)

Svačina
Komunitní kruh
Cvičení
Řízená činnost
Pobyt venku

Oběd, odpočinek
➢ Ve třídě je max 25 dětí
➢ Provoz školy od 7 do 17 hod
(dle výběru tarifu, viz školné)

Kroužky

→ OBSAH
→ ŠKOLA

MATEŘSKÁ ŠKOLA – TŘÍDA ÚŽASŇÁCI
(děti ve věku od 4 do 6 let)

→ ŠKOLNÉ
→ KONTAKT

Kdo se o nás stará?
➢
➢
➢
➢

Kvalifikované paní učitelky
Hodné, milé a nápomocné
Komunikativní a usměvavé
Trpělivé a ochotné naslouchat

Přihláška zde (web)
Paní učitelka Terka

Paní učitelka Gabča

Jak vypadá náš denní režim?
Svačina
Komunitní kruh
Cvičení
Řízená činnost
Pobyt venku

Oběd, odpočinek
➢ Ve třídě je max 25 dětí
➢ Provoz školy od 7 do 17 hod
(dle výběru tarifu, viz školné)

Kroužky

→ OBSAH
→ ŠKOLKA
Cizrnová pomazánka
Ingredience: 500 g cizrny, 2 cibule, 125 g másla, pár kapek
citronové šťávy, trochu olivového oleje, sůl a čerstvě mletý pepř,
česnek podle chuti, jarní cibulka
Postup: Cizrnu propláchneme vodou a namáčíme 12 hodin.
Během namáčení 2 vyměníme vodu. Vaříme v tlakovém hrnci v
čisté vodě, aby byla voda cca 5 cm nad cizrnou. Vaříme asi 30-45
min. Uvařenou cizrnu necháme vychladit. Mezitím osmahneme
na kostičky nakrájenou cibuli a vmícháme ji do cizrny. Přidáme
máslo, pár kapek citronové šťávy, trošku olivového oleje.
Dochutíme solí, pepřem a rozmačkaným olejem.

SVAČINA
Rybičková pomazánka se sýrem
Ingredience: menší cibule, sardinky v oleji, hořčice, sýr
(trojúhelník), máslo, sůl, pepř, vejce

Postup: Máslo necháme změknout a společně se
sardinkami a taveným sýrem v misce vmícháme
dohladka. Cibuli nakrájíme na kostičky. Ke
smíchanému obsahu přidáme cibuli, hořčici, vejce a
nakonec okořeníme podle chuti.

Zdravou svačinu nám
připravuje paní kuchařka
Hanka

→ OBSAH
→ ŠKOLKA

KOMUNITNÍ KROUŽEK

• Učíme se naslouchat jeden druhému

• Společně si povídáme např. o zážitcích
z víkendu, o tom, co nás čeká, jaké
máme počasí

• Učíme se – dny v týdnu, barvy,
vytleskávání slov, zpívání, básničky

→ OBSAH
→ ŠKOLKA

Všechny paní učitelky
jsou trenérkami atletiky

CVIČENÍ

→ OBSAH
→ ŠKOLKA

ŘÍZENÁ ČINNOST

→ OBSAH
→ ŠKOLKA

POBYT VENKU

Ve školce chodíme pravidelně dopoledne ven – kdy si můžete své děti
vyzvednout?

• 12:00-12:30

Broučci

• 12:30-13:00

Úžasňáci

→ OBSAH
→ ŠKOLKA

OBĚD A ODPOLEDNÍ ODPOČINEK

Vyzvedávání po odpoledním odpočinku a svačince
• od 14:30

→ OBSAH
→ ŠKOLKA

VOLNÉ ČINNOSTI A KROUŽKY

• Nabídka kroužků dle věku: taneční kroužek, výtvarná výchova,
programování, atletika, mladý vědec, pohádkové čtení a další…

→ OBSAH
→ ŠKOLA

„Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost, nikoliv jako specialista.“ (A. Einstein)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – 1. STUPEŇ

→ ŠKOLNÉ

ZŠ v moderních klimatizovaných prostorech

→ KONTAKT

V krásné lokalitě u Hostivařského lesoparku

Proč si vybrat naši školu?
•
•
•
•
•
•

Rozšířená výuka tělesné výchovy se
zaměření především na atletiku
Povinný plavecký výcvik
Čtení a psaní genetickou metodou
Každý rok lyžařský výcvik v zahraničí
Výuka anglického jazyka od prvního
ročníku
Snížený počet dětí ve třídě umožňuje
individuální přístup

•

•
•
•
•
•

Příprava na přijímací zkoušky na víceletá
gymnázia
Zapůjčení notebooku po dobu docházky na
naši školu
Široká nabídka pohybových, sportovních a
volnočasových aktivit
Výuka matematiky metodou prof. Hajného
CLIL hodiny – spolupráce s rodilými mluvčími
Během přestávek – pobyt na školním pozemku
nebo na cvičišti, kde sportujeme

Mgr. Alena Víšková
zástupkyně ředitelky
(1. stupeň)

→ OBSAH

„Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost, nikoliv jako specialista.“ (A. Einstein)

→ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – 2. STUPEŇ

→ ŠKOLNÉ

Co ve škole děláme?

→ KONTAKT
Proč si vybrat naši školu?
•
•
•
•
•
•
•

Moderní, velké prostory na
Veronském nám.
Interaktivní tabule v každé třídě
Notebook
po
dobu
školní
docházky k dispozici každému
žákovi
Individuální přístup
Od 8. třídy – povinně 2. jazyk
(německý)
6. třída – AJ konverzace s rodilým
mluvčím
Relaxační místnost – hrajeme
ping pong, fotbálek

•
•
•
•
•

Rozšířená výuka tělesné výchovy
Lyžařský výcvik v zahraničí
Povinná výuka plavání
Příprava na přijímací zkoušky na
víceletá gymnázia
Široká nabídka pohybových,
sportovních a volnočasových aktivit

Na koho se můžete těšit?
•
•
•
•

Kvalifikovaný pedagogický sbor
CLIL hodiny – spolupráce s
rodilou mluvčí angličtiny Kelsey
Odborné učebny
Jídelna v budově

Mgr. Barbora Maryšková
zástupkyně ředitelky
(2. stupeň)

→ OBSAH
→ ŠKOLA
→ KONTAKT
•

DĚTSKÁ SKUPINA

Jelikož se zájem o docházku do Sportovní
mateřské školy Človíček neustále zvětšuje,
připravili jsme na Veronském náměstí další
prostory.

Školné

Více info zde (web)

Tarif Standard
•
•

•

Skupina pro max. 6 dětí ve věku od 2 do 6 let.
Děti z této dětské skupiny budou přednostně
oslovovány jakmile se uvolní místo v
mateřské škole v Hostivaři.
O děti se stará zkušená a kvalifikovaná chůva
Debora.

Sami si zvolíte, jak často chce využívat naše služby –
cena se odvíjí od počtu dní
Docházka od 7 do 13 hodin
Tarif All Inclusive
Dítě může trávit v dětské skupině každý den od 7 do 13
hodin, neplatíte již nic navíc – cena 5.500,-Kč/měsíc
Tarif zahrnuje kompletní docházku včetně obědů a akcí.

→ OBSAH
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Naše škola nabízí žákům zkusit si co nejvíce volnočasových aktivit – nevychováváme vrcholové
sportovce, ale podporujeme u dětí lásku a radost z pohybu

Školní akce a události
➢ Lyžařský výcvik
➢ Bruslení
➢ Divadelní představení a koncerty
➢ Sportovní soutěže, olympiády, běhy
➢ Výtvarné i literární soutěže
➢ Třídní akce
➢ Dílny a jarmarky pro rodiče s dětmi

➢ Projektové dny

Další aktivity
Klikněte na oblast, která vás zajímá:

Výuka angličtiny
Kroužky
Školní družina
Školní klub

→ OBSAH

Školní družina

→ ŠKOLA
→ AKTIVITY

Provoz družiny je zajištěn každý všední den
•

ráno od 7:00 do 7:40

•

odpoledne od konce vyučování do 17:00

Co v družině děláme?
•
•
•
•
•
•
•
•

Pomoc s domácími úkoly
Podpora přátelských vztahů
Denně pobyt venku – v lesoparku,
na hřišti či školním pozemku
Hry – logické, didaktické, paměťové
Podpora čtení ve školní družině
Volný čas pro osobní potřeby
Spolupráce se Střediskem volného
času → kroužky
Mezigenerační setkání – podpora
uvědomění si důležitosti starších lidí
ve společnosti

Kdo se o nás stará?

Paní vychovatelka Natálka

Paní vychovatelka Kačka

Paní vychovatelka Míša

→ OBSAH

ŠKOLNÍ KLUB

→ ŠKOLA
→ AKTIVITY
•

Pro žáky od 5. ročníku je zajištěn školní klub každý všední
den po konci vyučování do 17 hodin

•

Celoroční tematický plán

•

Školní klub se nachází na naší pobočce na Veronském nám.

•

K dispozici interaktivní tabule

•

Chodí se ven do blízkého okolí

•

Součástí klubu jsou činnosti
•
•
•
•
•

•

Odpočinkové
Rekreační
Zájmové
Příprava na vyučování
Prezentace a akce

Provoz školního klubu má na starosti paní vychovatelka Eva

→ OBSAH
→ ŠKOLA
→ AKTIVITY

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

➢

Školní kroužky probíhají pod záštitou SVČ

➢

V odpoledních hodinách po vyučování

➢

Nabídka kroužků je dle aktuálních možností
➢ Na 1. stupni pouze pro žáky naší školy
➢ Na 2. stupni i pro veřejnost

➢

Kroužky se vypisují na každé pololetí

➢

Spolupracujeme s rodilou mluvčí – Kelsey
Více o Kelsey

➢

Nabízíme kroužky dle věku
✓ Sportovní: atletika, tenis, florbal…
✓ Umělecké: grafika, hra na hudební nástroj…
✓ Jazykové: němčina, španělština, anglický
klub…
✓ Logické: šachy, programování…
✓ Doučování: příprava na gymnázia

→ OBSAH
→ ŠKOLA

ENGLISH CLUB S KELSEY

→ DRUŽINA
•

Provoz English Clubu je zajištěn odpoledne od 14:00 do
16:00

•

Děti s rodilou mluvčí (Kelsey) poznávají dějiny a legendy
anglofonních zemí a učí se o nových zvycích a svátcích.

Více o Kelsey
•

Ať už při hrách na zahradě, či na pozemku za školou, nebo
při stolních hrách a stavění stavebnic, mluví anglicky a
děti se tak učí nebát mluvit cizím jazykem.

•

Děti si díky pravidelným aktivitám s rodilými mluvčími
rozšiřují svou slovní zásobu, zlepšují výslovnost a svou
schopnost porozumění cizímu jazyku.

→ OBSAH

ANGLIČTINA S KELSEY

→ ŠKOLA
→ AKTIVITY

Kelsey pochází z New Yorku (USA) a je lektorkou mnoha
našich vzdělávacích aktivit
✓

Individuální lekce angličtiny

✓

English Club pro školáky

✓

CLIL hodiny v rámci pravidelné výuky

✓

Ranní program v MŠ dle tématu týdne

Více info zde
Co je to CLIL?

Všechny děti mají možnost komunikace v angličtině každý den.

→ OBSAH
→ ŠKOLA

JÍDELNA – VÝVAŘOVNA

O naši stravu a stravu dětí se starají dámy
v kuchyni tak, aby všem jídla chutnala.

➢

Zdravá a vyvážená strava

➢

Možnost jídla s sebou

NOVĚ: jídla pro veřejnost
Myslíme také na seniory a rodiče v domácnosti či pracující z domova,
všichni si mohou jídla objednat a vyzvednout v naší jídelně. →

Aktuální nabídka zde

Objednat zde

→ OBSAH

NÁŠ TÝM

→ ŠKOLA

Kdo se stará o vaše děti?

✓

Pedagogové

✓

Vychovatelky

✓

Administrativní zázemí

✓

Kuchařky

✓

Housekeeping

Náš tým se skládá z odborného školního personálu.
Všichni jsme kvalifikovaní, milí, ochotní a s rodiči
rádi komunikujeme na denní bázi.

A další…

Ing. Radim Skalický
zřizovatel školy

Mgr. Petra Rybáčková
ředitelka

Mgr. Alena Víšková
zástupkyně ředitelky
(1. stupeň)

Mgr. Barbora
Maryšková
zástupkyně ředitelky
(2. stupeň)

Martina Kořínková
školní zdravotník

Mgr. Daniel Honeš
Koordinátor vzdělávacích
aktivit | Kancelář

→ OBSAH
→ ŠKOLA

KDE NÁS NAJDETE?
Klikněte a navštivte nás

www.sportovniskoly.cz

Dětská skupina:

Veronské náměstí 595, Praha 15 – Horní Měcholupy

Mateřská škola:

Kunická 1568/2, 102 00 Praha 15 – Hostivař (vchod v přízemí)

Základní škola (1. stupeň):

Kunická 1568/2, 102 00 Praha 15 – Hostivař (vchod v patře)

Základní škola (2. stupeň):

Veronské náměstí 595, Praha 15 – Horní Měcholupy

→ OBSAH

ŠKOLNÉ – MŠ

→ ŠKOLA

Můžete si vybrat z několika tarifů
Tarif Standard

Tarif All Inclusive

Tarif pro pojištěnce OZP

•

•

•

•
•
•
•

Pro ty, kteří si sami chtějí vybrat, jak
často budou jejich děti školku
navštěvovat
Dopolední nebo celodenní docházka
Docházka 1 až 5 dnů v týdnu dle
vašeho výběru na 9.752,-Kč včetně
stravy/měs.
Možnost připlacení si kroužků (od 16
hodin)
Možnosti slev a zvýhodnění – více
informací o cenách na našich
webových stránkách

•
•
•

Pro ty, kteří chtějí komplexní
zajištění služeb
• 7.775,- Kč/měs.
• 36.375,- Kč/5 měs.
Zahrnuje
celodenní
docházku
(včetně stravy), návštěvu kroužků,
kurzy plavání, divadla, výlety
Možnost navštěvování školky již od
7 hod ráno
Děti mohou trávit ve školce každý
den od 7 do 17 hodin a rodiče již
neplatí nic navíc

Kalkulačka zde (web)
Více informací zde (web)

•
•

Tarif určen pro pojištěnce
Oborové zdravotní pojišťovny
• 5.575,- Kč/pojištěni oba
rodiče u OZP
• 6.175,- Kč/pojištěn jeden
rodič u OZP
Denní docházka dítěte od 7 do
16 hodin (včetně stravy)
Možnost připlacení si kroužků
(od 16 hodin)

→ OBSAH

ŠKOLNÉ – ZŠ

→ ŠKOLA

Můžete si vybrat ze dvou tarifů
Tarif Standard

Tarif All Inclusive

•

Pro ty, kteří chtějí využívat jen některé služby

•

Pro ty, kteří chtějí využívat komplexní balíček služeb

•

Cena školného zahrnuje učebnice a zapůjčení notebooku po
dobu školní docházky – 24.000,- Kč/5 měsíců

•

•

Lze přiobjednat kroužky dle nabídky, obědy a družinu

Cena školného zahrnuje školné, učebnice, zapůjčení
notebooku po dobu školní docházky, obědy, družinu a
všechny kroužky dle nabídky
• 40.375,- pro 1.-4. třídu
• 40 525 Kč pro 5.-9. třídu

•

Tarif zahrnuje kurzy plavání, lyžování, školní výlety a
exkurze (doplácí se případně pouze doprava a ubytování)

Ceník pro 1. stupeň zde
(web)

Ceník pro 2. stupeň zde
(web)

→ OBSAH

MÁTE DOTAZY?

→ ŠKOLA

Přinášíme vám přehled nejdůležitějších kontaktů – jsme plně k dispozici
Finance:

Ing. Radim Skalický
radim.skalicky@sportovniskoly.cz
Mgr. Alena Víšková | alena.viskova@sportovniskoly.cz

Ředitelka ZŠ a MŠ:

Mgr. Petra Rybáčková

zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň ZŠ

tel: 776 882 803
petra.rybackova@sportovniskoly.cz

Mgr. Barbora Maryšková | barbora.maryskova@sportovniskoly.cz
zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň ZŠ

Kancelář:

Mgr. Daniel Honeš
tel: 774 545 761
daniel.hones@sportovniskoly.cz

