
ŘEMESLNÝ KROUŽEK PRO ŽÁKY ZŠ 
UMĚLECKÉ ŘEZBÁŘSTVÍ

10 LEKCÍ - 10 TÝDNŮ PO 2 HODINÁCH 
 OD 10. LISTOPADU 2010

STŘEDY OD 16.00 DO 18.00 HODIN 

POD VEDENÍM NAŠEHO ZKUŠENÉHO UČITELE - ŘEZBÁŘE

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA 
HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ A NÁBYTKU HRADEC KRÁLOVÉ

INFORMACE TEL.:  495 514 765 - 7,  www.hnn.cz,  e-mail: hnn@hnn.cz

PŘIHLÁŠKA*PŘIHLÁŠKA*PŘIHLÁŠKA* UMĚLECKÉ ŘEZBÁŘSTVÍ *PŘIHLÁŠKA*PŘIHLÁŠKA*PŘIHLÁŠKA

Jméno: Věk:             

E-mail:

Adresa:

PSČ: Telefon:

Datum: Podpis rodiče:        

Předběžnou přihlášku prosíme zašlete  (i volnou formou) na adresu tesarova@hnn.cz 

Na základě přihlášky Vám bude odeslána pozvánka a termín zahájení.

Počet míst v kroužku je omezen a budou přijati zájemci dle pořadí došlých přihlášek.

 

INFORMACE o kroužku:
kroužek může zajímavou formou rozvinout talent Vašeho syna nebo dcery

kroužek bude probíhat v dílnách školy pod vedením našeho zkušeného učitele - řezbáře

zhotovíte si pěkný řezbářský výrobek, který udělá radost Vám a určitě i rodičům

řezbářství se Vám může stát koníčkem na celý život  a navíc není nad dárky ručně a z lásky 
vyrobené 

v dílně: od 16 do 18 hodin (10 lekcí po 2 hodinách)

   všichni účastníci  obdrží certifikát o absolvování kroužku (možné započítat do přijímacího řízení)

absolvování kroužku nikterak nezavazuje ke studiu na naší škole

kroužek je spolufinancován ESF a je organizován ve spolupráci s Krajskou hospodářskou 
komorou Královéhradeckého Kraje

?

?

?

?

?

?

?

?

Kroužek je zcela

(kurzovné i výrobky)
ZDARMA.

ŘEMESLNÝ KROUŽEK PRO ŽÁKY ZŠ 
LETECKÝCH MODELÁŘŮ

10 LEKCÍ - 10 TÝDNŮ PO 2 HODINÁCH 
 

STŘEDY OD 16.00 DO 18.00 HODIN 
OD 10. LISTOPADU 2010

POD VEDENÍM NAŠEHO ZKUŠENÉHO UČITELE - LETECKÉHO MODELÁŘE

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA 
HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ A NÁBYTKU HRADEC KRÁLOVÉ

INFORMACE TEL.:  495 514 765 - 7,  www.hnn.cz,  e-mail: hnn@hnn.cz

PŘIHLÁŠKA*PŘIHLÁŠKA*PŘIHLÁŠKA* LETECKÝ MODELÁŘ *PŘIHLÁŠKA*PŘIHLÁŠKA*PŘIHLÁŠKA

Jméno: Věk:             

E-mail:

Adresa:

PSČ: Telefon:

Datum: Podpis rodiče:        

Předběžnou přihlášku prosíme zašlete  (i volnou formou) na adresu tesarova@hnn.cz 

Na základě přihlášky Vám bude odeslána pozvánka a termín zahájení.

Počet míst v kroužku je omezen a budou přijati zájemci dle pořadí došlých přihlášek.

 

INFORMACE o kroužku:

kroužek může zajímavou formou rozvinout talent Vašeho syna nebo dcery

kroužek bude probíhat v dílnách školy pod vedením našeho učitele (leteckého modeláře a pilota 
kluzáků)

zhotovíte si pěkný létající model letadla, který udělá radost Vám  a určitě i rodičům

letecké či jiné modelářství se Vám může stát koníčkem na celý život 

v dílně: od 16 do 18 hodin (10 lekcí po 2 hodinách)

   všichni účastníci obdrží certifikát o absolvování kroužku (možné započítat do přijímacího řízení)

absolvování kroužku nikterak nezavazuje ke studiu na naší škole

kroužek je spolufinancován ESF a je organizován ve spolupráci s Krajskou hospodářskou 
komorou Královéhradeckého Kraje

?

?

?

?

?

?

?

?

.
Kroužek je zcela

(kurzovné i výrobky)
ZDARMA
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