Milí žáci, vážení rodiče,
zde je nabídka zájmových kroužků na 1. pololetí šk. roku 2020/2021. Každý žák se může přihlásit do libovolného počtu kroužků.
Přihlášky je nutné vyzvednout u vedoucího kroužku a jemu odevzdat do 16. 9. 2020 (rozhoduje pořadí přihlášek).
Od 22. 9. 2020 bude zveřejněn přehled otevřených kroužků, teprve poté provádějte platbu.
Kroužek může být otevřen při minimálním počtu 10 uchazečů.
Činnost kroužků bude zahájena od 1. 10. 2020 - dle rozpisu.
Placení kroužků: ve stanovené výši (viz tabulka), na účet školy č. 1361458329/0800, variabilní symbol viz. číslo v tabulce, do poznámek doplnit
jméno žáka.
Termín placení kroužků za 1. pololetí (říjen – leden): od 22. 9. do 6. 10. 2020.
Doklad o uskutečněné platbě přes účet bude školou sledován, pokud nebude uhrazen včas, vedoucí zájmového kroužku vyzve rodiče, aby tak učinili co nejdříve.
Nebude-li poplatek uhrazen (výjimku tvoří závažné finanční důvody v rodině, které zákonný zástupce doloží vedení školy), může být žák z kroužku vyloučen.
Za nevyčerpané lekce se peníze nevracejí!

Přihlášky nutné vyzvednout a odevzdat u vedoucího kroužku!

Nabídka zájmových kroužků :

Název kroužku

Den

Čas

Vedoucí
kroužku

Cílová
skupina

Cena říjenleden

Variabilní
symbol

Max.
počet

Badatelský
kroužek

PO

12:25-13:10

O. Miklíčková

4.-5..tř.

Přírodopis, fyzika, chemie
z blízka.

300,-

11

12 žáků

Florbal I.

PÁ

13:40-14:40

P. Klimeš

5.-6. tř

Trénink pro zvládnutí
techniky a herních situací.
Cílem je příprava žáků
k úspěšné reprezentaci školy
v celostátní soutěži.

300,-

4

12 žáků

Florbal II.

PÁ

14:40-15:40

P. Klimeš

7. - 9. tř.

Trénink pro zvládnutí
techniky a herních situací.
Cílem je příprava žáků
k úspěšné reprezentaci školy
v celostátní soutěži.

300,-

12

12 žáků

Pěvecký sbor

PO

12:25-13:10

K. Králová

4.-7. tř

Školní pěvecký sbor.

0,-

-

_

VV Ateliér I.

ÚT

12:0013:30

M. Černá

1. tř.

zaměřeno především na
keramiku, kresbu a malbu,
rozvoj jemné motoriky

1 500,-

1

10 žáků

VV Ateliér II.

ÚT

13:30-15:00

M. Černá

2. - 3. tř.

Zaměření především na
keramiku, kresbu a malbu,
netradiční výtvarné techniky

1 500,-

2

12 žáků

VV Ateliér III.

ÚT

15:00 –
16:30

M. Černá

4.-6.tř.

Zaměřeno především na
kresbu, malbu a keramiku,
netradiční výtvarné techniky

1500,-

16

12 žáků

Informace

1

Házená I.

ÚT

14:30-15:30

G. Simonová

1. – 2. tř.

Nácvik hry házená i dalších
sportovních her.

300,-

6

20 žáků

Házená II.

ČT

14:30-15:30

G. Simonová

3. – 4. tř.

Nácvik hry házená i dalších
sportovních her.

300,-

7

25 žáků

Hravé cvičení I.

ST

11:45-12:30

A. Vostálová

1. tř.

Čekají vás oblíbené míčové a
sportovní hry, základy
atletiky.

300,-

8

25 žáků

Hravé cvičení
II.

ST

12:45-13:30

A. Vostálová

2.. - 3. tř.

Čekají vás oblíbené míčové a
sportovní hry, základy
atletiky.

300,-

3

25 žáků

Přírodovědně
badatelský
kroužek

ST,
ČT

12:25-13:10

B. Klangová

1. - 3. tř.

Poznávání přírody a vědy
v učebně i venku, pokusy.

500,-

9

(dvě
skupiny)

12:25– 13:10

12
žáků/jedna
skupina

Hravé čtení

PÁ

12:25-13:10

M. Martinková

2. – 5. třída

Procvičování čtenářských
dovedností, určeno žákům,
kterým činí čtení potíže,
používání didaktických her,
uplatňování různých metod
čtení.

0,-

_

6 žáků

Dyslektický
kroužek I.

Dle
domluvy s
vyučující

7:00-7:45

J. Přibylová

1. stupeň

Procvičování ČJ pro žáky
s vývojovými poruchami
učení.

0,-

_

6 žáků

Klub zábavné
logiky a
deskových her
pro žáky ZŠ *

ÚT

12:30-14:00

B. Klangová

2. – 9. tř.

Procvičování logického
myšlení a rozvoj jednání
v krizových situacích.

0,-

_

12 žáků

*možno
využít
náhradní
termíny v září
viz. info
v sekci
kroužky.

Volitelný předmět:

Náboženství

PO

11:40-12:25

G. Simonová

1. -2. tř.

PO

12:30-13:15

G. Simonová

4. - 5. tř.
0,-

ST

14:30- 15:15

pan Knotek

6. -9.tř

2

