
Vážení rodiče, 

   předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2022- 2023.  

 Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku, kterou vaše děti 

přinesou vytištěnou ze školy. Tuto přihlášku odevzdejte co nejdříve třídní učitelce/třídnímu učiteli, nejpozději pak do 

23. 9. 2022. V následujícím týdnu vedoucí kroužků předají Vašemu dítěti podrobnější informace.  

Minimální počet zájemců o jednotlivý kroužek (není-li uvedeno jinak) musí být 10. Pokud se přihlásí méně dětí, 

nebude daný kroužek otevřen. Kroužky se platí na období září - prosinec a následně leden - červen nebo na celý rok. 

Ceny jsou uvedeny za celý školní rok nebo za jednu hodinu. 
 

1. KERAMIKA PRO ZAČÁTEČNÍKY 

Kroužek je určen dětem 1. – 3. ročníku, které rády tvoří z keramické hlíny. 

Termín:  sudá úterý od 14.00 do 15.30 hod. 

Cena:   120 Kč za lekci – v ceně je zahrnut materiál, 

                                       glazování i výpal 

Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová 

Poznámky:  maximální počet dětí 12.  

Děti budou přijaty podle pořadí odevzdané přihlášky pouze na BAKALÁŘE 

 

 

 

2. KERAMIKA PRO POKROČILÉ 

Kroužek je určen dětem 2. – 4. ročníku, které rády tvoří z keramické hlíny. 

Termín:  lichá úterý od 14.00 do 15.30 hod. 

Cena:   120 Kč za lekci – v ceně je zahrnut materiál, 

                                       glazování i výpal 

Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová 

Poznámky:  maximální počet dětí 12.  

Děti budou přijaty podle pořadí odevzdané přihlášky pouze na BAKALÁŘE 

Přihlášky zasílejte na BAKALÁŘE p. uč. Kofroňová od 9. 9. 2022 od 12 hodin. Napište jméno a příjmení 

dítěte, třídu a KER – zač nebo KER-pokroč. 

 

 

 

3. HRAVÁ  ANGLIČTINA 

Kroužek je určen dětem 1. a 2. ročníku. 
Termín:                úterý od 14.00 do 14.45 hod. 
Cena:   50 Kč za vyučovací hodinu 
Vedoucí kroužku: Mgr. Helena Nosková, Mgr. Barbora Skalská  
Poznámky:  maximální počet dětí 15 v každé skupině 
Základy angličtiny formou her, s využitím písniček a říkadel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=děti+se+učí+anglicky&source=images&cd=&cad=rja&docid=YY-qGISRb1ohXM&tbnid=txbBf9fxiicqvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ajslany.blogspot.com/&ei=P5-4Ub2_H4zFtAbanoGQCQ&psig=AFQjCNH3G90FtEKV42wPA-y-4YRBkhPmEA&ust=1371140167549468


 

4.  VÝTVARNÝ KROUŽEK    

  

Kroužek je zaměřený na rozvoj výtvarné tvořivosti. Určen žákům 1. - 4. ročníku. 

Termín:   pondělí 14.00 – 15.00 hod. 

Cena :    1.pololetí 960 Kč (12 lekcí),2.pol. 1040 Kč (13 lekcí) 

Vedoucí kroužku:  Mgr. Hana Konopková 

Poznámky:                     minimální počet žáků 12 

 

5. FLORBAL   

 

Kroužek je zaměřený na florbal. Určeno žákům 3. - 5. ročníku, kteří si chtějí zahrát. 

Termín:  čtvrtek 14. 00 – 15.00 hod.  

Cena:      50 Kč za vyučovací hodinu 

Maximální počet dětí:   18 

Vedoucí kroužku: externí – florbalista 

 

 

6. TURISTICKÝ KROUŽEK  

Kroužek je pro žáky, rodiče a přátele školy, kteří rádi poznávají krásy naší vlasti.  

Termín:       1 x měsíčně - přesné termíny a cíl výletu budou uvedeny na webu školy, na      

                                       vstupních dveřích školy, poslány mailem  

Vedoucí kroužku: Mgr. Jan Trávnický, DiS , Mgr. Jana Tyšerová 

Poznámka:  Zájemci o daný výlet se hlásí na e-mailové adrese jan.travnicky@seznam.cz 

                                       před jeho konáním. Prvňáčci se účastní v doprovodu dospělé osoby.  

 

 

 

7. HÁZENÁ 

 

Kroužek je zaměřený na házenou. Určeno žákům 2. - 3. ročníku. 

Termín:  středa 14. 30 – 15.30 hod.  

Cena:      50 Kč za vyučovací hodinu 

Vedoucí kroužku: externí  

 

 

8. SPORTOVNÍ HRY 

Kroužek je určen dětem 3. - 5. ročníku. 
Termín:                středa od 7.00 do 7.45 hod. 
Cena:   50 Kč za vyučovací hodinu 
Vedoucí kroužku: Mgr. Miroslava Tomašovová  
Náplň:                               vybíjená, přehazovaná, míčové hry 
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Další kroužky,  

které se uskuteční v budově školy,  

ale své děti přihlašujte přímo na uvedených kontaktech: 

 

VESELÁ VĚDA 

Kroužek zábavných pokusů z chemie, fyziky a biologie je určen žákům 1. - 5. ročníku. 

Termín: úterý 14.00 – 15.00 hod.  

Kontakt, přihláška a další informace: www.veselaveda.cz 

 

  

 

KUTIL JUNIOR 

Kroužek řemesel a kutilství 

Termín:     středa 15.00 – 16.00 hod. 

Kontakt a další informace:    www.kutiljunior.cz 

                                              info@kutiljunior.cz 

                                              tel.: +420 602 258 820 

 

 

LEGO BRICK 

Kroužek Velký inženýr je určen pro všechny milovníky LEGO z 1. – 5. třídy. 

Termín:   úterý 14.00 – 15.00 hod. 

Kontakt a další informace: 

http://brick-brick.cz/programy/krouzky-tabory/zajmove-krouzky-pro-deti/velky-inzenyr/ 
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