Plán na 2. pololetí školního roku 2018/2019
Leden 2019
 čtvrtek 3.1. – začátek výuky
 sobota 19.1. – 14.00 - 16.30 hod. – představení „O statečném krejčíkovi a Pták Ohnivák“ v MKP
 pondělí 21.1. – volno po představení všichni

Únor 2019
 pátek 1.2. – jednodenní pololetní prázdniny
 středa 13.2., čtvrtek 14.2., pátek 15.2., pondělí 18.2., úterý 19.2. – jarní prázdniny Baletní školy BcA. Jána Nemce

Březen 2019
 neděle 17.3. – baletní seminář - variace soutěže (9.00-16.00)

Duben 2019
 neděle 7.4. – baletní seminář - variace soutěže (9.00-16.00)
 sobota 13.4. – soutěž Pardubická arabeska (Pardubice)
 čtvrtek 18.4. a pátek 19.4. – velikonoční prázdniny
 sobota 27.4., neděle 28.4. – soutěž Na špičkách (Brno)

Květen 2019
 středa 1.5. a středa 8.5. – státní svátek - volno
 sobota 11.5., neděle 12.5. – soutěž Grand Prix Dance Olomouc (Olomouc)
 sobota 18.5. – soutěž Plzeňský střevíček (Plzeň)
 bude upřesněno – soutěž Hradecká Odette (Hradec Králové)
 pátek 31.5. – generální zkouška na závěrečný koncert 17.00 - 19.00 ve škole všichni

Červen 2019
 sobota 1.6. – závěrečný koncert baletní školy v Městské knihovně v Praze
 pondělí 3.6. – volno po představení všichni
 úterý 11.6. – zápis nových žáků na školní rok 2018/2019 v 18.00 v prostorách školy - Hotel Olšanka
 pátek 28.6. - ředitelské volno – konec školního roku
 sobota 29.6.- neděle 1.9. – letní prázdniny

Červenec 2019
 sobota 29.6. - sobota 6.7. – baletní soustředění v Liblicích
uzávěrka závazných přihlášek nejpozději do konce 25.2.2019
(podle počtu uchazečů zvažujeme plánování akce a objednáváme bus a ubytování, není možné se přihlásit a po
měsíci přihlášku zrušit kromě mimořádných situací)

Srpen 2019
 Letní škola tance (týdenní turnusy od pondělí do pátku, od 9.00 do 16.00 hod.
Letní škola tance zahrnuje výuku baletu, návštěvu bazénu, stravování v Hotelu
Olšanka. Uzávěrka závazných přihlášek nejpozději do konce května 2018.)
Termíny :
I. turnus pondělí 19.8. - pátek 23.8.
II. turnus pondělí 26.8. - pátek 30.8.

Září 2019
 pondělí 2.9. – začátek školního roku
 úterý 3.9. – zápis nových žáků (17-18 hod.)
 neděle 29.9. – baletní seminář - BM 2019 (9.00-16.00)

Říjen 2019
 sobota 19.10. a neděle 20.10. – Baletní mládí Praha - Žižkov 2019 - 12. ročník
Podrobné informace k jednotlivým akcím budou vyvěšené na nástěnce školy, dále na webu a FB školy.
Změny vyhrazeny, upřesnění na webu a FB školy.

BcA. Ján Nemec
ředitel školy

