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Plavání
sportovních tříd

Vážení rodiče,
nabízíme Vám tímto plaveckou výuku pro děti sportovních tříd na 1. pololetí

školního roku 2022/2023. Výuka probíhá každou středu v čase od 13.15 do 14.15 hodin. Děti
jsou vyzvednuty přímo z družiny našimi instruktory plavání, kteří zabezpečují převod dětí na
výuku i převod zpět z plaveckého bazénu.

Termíny výuky pro 1. pololetí školního roku 22/23 jsou dle předběžného kalendáře:
14/9, 21/9, 5/10, 12/10, 19/10, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12, 14/12,
11/1/2023, 18/1/2023, 25/1/2023

V případě, že Vás naše nabídka zaujala, vyplňte prosím níže předběžnou
přihlášku, na základě které budete kontaktováni před začátkem školního roku.
Přihlášku odevzdejte nejpozději do 31. 7. 2022.
Zaslat na adresu: ps.zevahk@zeva.cz či jana.karlikova@zeva.cz.
--------------------------------------------------------------------------------

Předběžná přihláška na plavání ZŠ sportovní 1. pol. šk.r. 22/23

Název školy:

Třída:

Jméno a příjmení dítěte:

Kontaktní údaje na rodiče:

Jméno a příjmení:

Telefon: Email:

Dne:

Podpis:

Prosíme vyplnit čitelným písmem.
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