Vážení rodiče,
kroužky v letošním školním roce budou zahájeny od 1. 10. 2018 do 31. 5. 2019 dle uvedeného rozpisu.
S ohledem na širokou nabídku kroužků a počet každoročně se přihlašujících žáků Vás žádáme o zadání údajů při platbě kroužků přesně
dle pokynů.

Kroužky zaplaťte v termínu 1.9. do 21.9.2018 na účet školy, který najdete na našich webových stránkách.
Při platbě uveďte VS žáka, název kroužku jednotlivě a cenu za každý kroužek zvlášť.
Připsáním úhrady kroužku na účet školy považujeme dítě za definitivně přihlášené. V případě, že peníze na účtu školy v daném
termínu nebudou, Vaše dítě bude z kroužku odhlášeno. Pokud se nenaplní minimální kapacita kroužku, kroužek se neotevře a peníze
Vám budou vráceny.

Upozorňujeme, že kroužky vedené externími subjekty (basketbal, judo, věda nás baví) hradíte přímo vedoucím kroužku, kteří Vás o platbě
měli informovat. V případě, že jste děti přihlásili do těchto kroužků a chodí do školní družiny, musíte dát souhlas na uvolňování do kroužků
paní vychovatelce, která má Vaše dítě v oddělení ŠD. Bez tohoto souhlasu nebude moci Vaše dítě na kroužek uvolnit.
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Zaměření
kroužku
JAZYKOVÉ

Název kroužku a cílová skupina

Interní/vedoucí
kroužku

Externí/vedoucí
kroužku

Konverzace Aj (7.r.)
K. Svobodová
Konverzace Aj (8.r.)
M.P. Štachová
AJ konverzační kroužek pro žáky 7. - 8. tříd, kteří mají angličtinu jako 2. cizí jazyk
Konverzace Nj (8.r.)
E. Vondráková
pouze žáky třídy 8.A, kteří mají Nj jako 1. CJ. Příprava na jazykovou zkoušku DSD I
Konverzace Nj (9.r.)
J. Brnická
Pouze pro 9. ročníky. Příprava na jazykovou zkoušku Fit in Deutsch A2
Překlenovací doučovací kroužek AJ
E. ŽIlinská /AJ/

termín

Místo

út/14.00-14.45
po /14.00-14.45

Cena 2018/19 za
pololetí
0,- Kč // SRPŠ
0,- Kč // SRPŠ

út/ 14.00 - 14.45

7.A

0,- Kč // SRPŠ

po/14,15 - 15,45

JU

0,- Kč // SRPŠ

po/14.00-14.45

Pro žáky 2. st., kteří přestupují do pokročilé jaz. skupiny
VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ
Klub veselého čtení
D. Hlavatá
po /14.00- 15.00
studovna
Pro žáky 4. - 6. ročníku. Vedení dětí k zájmu o knihu a porozumění čtenému textu. Navštěva knihoven, besedy, nové tituly knih.
Češtiny se nebojíme
J. Hanzlíková
po/ 14.00 - 14.45
8.A
Pro žáky 9. ročníku. Příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka.

220 Kč

Keramika

M.Živnová

po / 14.00 - 15.30

keramická dílna

830 Kč

Keramika
Keramika

M.Živnová
M. Živnová

po / 15.30 - 17.00
út / 14.00 - 15.30

keramická dílna
keramická dílna

830 Kč
830 Kč

keramická dílna
keramická dílna

1500 Kč
1500 Kč

keramická dílna
8.B

830 Kč
650 Kč

220 Kč

VÝTVARNÉ

Pro žáky 1.- 9. ročníku. Základy práce s keramickou hlínou, která nabízí tvůrčí kreativitu a relaxaci.
Keramika pro rodiče s dětmi
M.Živnová
po / 17.00 - 18.30
Keramika pro rodiče s dětmi
M. Živnová
út / 16.00 - 17.30
Pro děti a jejich rodinné příslušníky. Základy práce s keramickou hlínou, která nabízí tvůrčí kreativitu a relaxaci.
Keramika
B. Podolská
st / 14.00 - 15.30
Výtvarní dílna
B. Podolská
út / 14.00 - 15.30
Pro žáky 1. - 3. ročníku. Netradiční výtvarné techniky, které rozvíjí fantazii a kreativitu dětí.
Ruční práce
D. Hlavatá
út / 14.00 - 15.00
MÚZICKÉ (divadlo, hudba, zpěv, tanec)
Veselá flétnička
L. Balcarová
út / 15.00 - 16.00
Pro žáky 1.-2. ročníku. Základy hry na flétnu, dechová cvičení, seznámení s notami
Flétna pro pokročilé
G.Greipelová
út / 16.00 - 16.45
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400 Kč
8.A

0 Kč

8.A

300 Kč

Pro absolventy předcházejícího ročníku. Hraní písní a doprovodných skladeb.
Kytara pro začátečníky pro 1. a 2. třídu
T. Hořčička
út / 14.00 - 14.45
5.A
Kytara pro začátečníky
T. Hořčička
Út / 14.45 - 15.30
5.A
Pro žáky 1.-9. ročníku. Základy hry na kytaru, seznámení se základními akordy. Děti se naučí několik jednodušších písniček.
Kytara pro pokročilé
T. Hořčička
út / 15.30 - 16.15
5.A
Pro absolventy předcházejícího ročníku. Vedení k dokonalejšímu zvládnutí nástroje, náročnější písně.
Taneční kroužek
Adri.-Dědicová
st / 14.00 - 15.30
taneční sál
Pro žáky 1.-2. ročníku. Pohybová průprava a nácvik vystoupení na Mezinárodním tanečním festivalu.
Dramatický kroužek-začátečníci
S. Rachunková
čt/ 14.00 - 15.00
Pro žáky 1.-9. ročníku. Rozvoj komunikačních dovedností, sebeuvědomění, rozvoj talentu.
Sboreček
M. Kottová
st / 14.00 - 14.45
6.B
Pro žáky 1.-2. ročníku. Podpora hudebního nadání, příprava vystoupení pro veřejnost.
Zpívánky
M. Kottová
út/14.00 -14. 45
studovna
Pro žáky 3.-4. ročníku. Podpora hudebního nadání, příprava vystoupení pro veřejnost.
Ž. Bozánová
Taneční kroužek
A. M.. Dědicová
st / 15.30 - 17.00
taneční sál
Pro žáky 3.-6. ročníku. Pohybová průprava a nácvik vystoupení na Mezinárodním tanečním festivalu.
Lidové tanečky
S. Rachunková
čt / 15.00 - 16.00
taneční sál
Pro žáky 1.-6. ročníku. Pohybová průprava a nácvik vystoupení na Mezinárodním tanečním festivalu.
POHYBOVÉ/SPORTOVNÍ
Sportovní všestrannost
J.Pospíchal
po/16.00-17.00
tělocvična
Pro žáky 3.-5. ročníku. Míčové hry, atletika, florbal - rozvoj sportovní všestrannosti.
Judo
Hořt
taneční sál
po/16.00-17.00 čt
/14.00 -15.00
Pro žáky 1. - 9. ročníku. Základy juda, pohybová průprava, základy sebeobrany.
Míčové hry
G. Greipelová
st/16.00-17.00
tělocvična
Pro žáky 3.-5. ročníku. Pohybová průprava, pravidla házené, příprava týmu na turnaj základních škol.
Basketbal
P. Švrlinga
tělocvična
út/16.10 -17.10 čt
16.10-17.30
Pro žáky 1.5. ročníku. Basketbalová přípravka, vysvětlení základních pravidel, držení míče.
Šachy - začátečníci
I. Hradečná
út / 14.00 - 14.45
Pro žáky 1. - 9. ročníku. Vysvětlení základního principu hry.
Šachy-pokročilí
I. Hradečná
út / 14.45 - 15.35
Pro žáky 1. - 9. ročníku. Pro pokročilé hráče. Složitější šachové partie.
Stolní tenis
F. Procházka
čt / 14.30 - 16.00
Pro žáky 1.- 9. ročníku. Pravidla stolního tenisu, příprava na turnaje.
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300 Kč
300 Kč
300 Kč
400 Kč
300 Kč
300 Kč
300 Kč
400 Kč
400 Kč

350 Kč
Upřesní vedoucí kr.

350 Kč
Upřesní vedoucí kr.

8.B

220 Kč

8.B

220 Kč

tělocvična

430 Kč

JINÉ
Edmont

V. Káňa

út/13.30 - 15.00

počítačová učebna

Pro žáky 4.-9. Ročníku. Příprava a vydávání školního časopisu. Tvůrčí psaní, základy grafiky, exkurze do rozhlasu, TV, redakce novin...
Stolní hry
Ž. Bozánová
út/ 14.00 - 15.00
5.B

0 Kč - hradí se z
projektu

0 Kč - hradí se z
projektu
Pro žáky 1. - 9. ročníku. Rozvíjení logického myšlení, finanční gramotnost, spolupráce, fair play. Příprava na městský turnaj deskových her.
Vaření
A. Bartoníčková
út / 15.30 - 17.00
kuchyňka
300 Kč
Pro žáky 2. - 5. ročníku. Příprava jednoduchých jídel, svačinek, večeří, nepečeného cukroví. Bezpečnost práce v kuchyni, zásady zdravého stravování.
Náboženství
M. Honig
čt / 14.00 - 14.45
8.B
Pro žáky 1. - 9. ročníku. Zásady křesťanství, příběhy z Bible...
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