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KROUŽKY 2021/2022 - otevřené 
Kroužky probíhají dle rozvrhu od 1.10. do 30.5. příslušného školního roku. 
 
 
Platby za kroužky proběhnou do konce září na účet školy. 
V Edupage máte informaci o ceně kroužků. 
 
 
Pokud jste nenašli kroužek, do kterého jste dítě přihlásili a v Edupage cenu za kroužek, kroužek není otevřen z důvodu malého 
zájmu. 
Veškeré informace týkající se kroužků najdete na webových stránkách školy v oddělení Kroužky.  
 
 
Upozorňujeme, že ve škole probíhají také kroužky vedené externími subjekty  Judo, Věda nás baví, do kterých je možné se 
přihlásit přímo u vedoucích kroužků.  
Do těchto kroužků je nábor veden samostatně vedoucími, kteří Vás informovali formou letáčku v průběhu měsíce září, nebo jste 
dostali informaci, že máte kontaktovat vedoucí kroužků (např. Jóga, judo, basketbal, …). 
 
 
Veškeré informace týkající se kroužků podá vedoucí vychovatelka paní Ž. Bozánová, tel. 604 234 662 
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Zaměření 
kroužku  

Název kroužku a cílová skupina Interní/vedoucí 
kroužku  

Externí/vedoucí 
kroužku 

termín Místo  Cena 2019/20 za 
pololetí 

JAZYKOVÉ 

AJ Angličtina pro němčináře M. Prokopová 
Štachová 

 Út/ 14.00 – 14.45  300 Kč 

 pouze žáky 1. – 3. tříd kteří mají jako 1.CJ němčinu a chtějí se seznámit (nebo neztratit kontakt )i s angličtinou 

NJ Příprava k jazykovým zkouškám z NJ E. Vondráková  Čt/ 13.00- 14.30  500 Kč. 

 Nácvik dovednosti pro úspěšné zvládnutí jazykové zkoušky 

 Výtvarka s angličtinou A.Vondoušková  Út/ 14.00 – 15.30  500 Kč 

 Pro žáky 2.-4. ročníků Cílem je zábavnou formou seznámit žáky s různýmí výtvarnými technikami v anglickém jazyce,prohloubittak jejich úroveň 
angličtiny v oblasti porozumění a aktívní mluvenej formě. 

VÝTVARNÉ 

 Výtvarní dílna L. Pořázková  Út / 15.00 – 
16.OO 

 800 Kč 

 Pro žáky 1. – 3. ročníku. Netradiční výtvarné techniky, které rozvíjí fantazii a kreativitu dětí. 

MÚZICKÉ (divadlo, hudba, zpěv, tanec) 

 Veselá flétnička L. Balcarová  Út / 15.00 – 16.00  0 Kč 

 Pro žáky 1.-5.. ročníku. Základy hry na flétnu, dechová cvičení, seznámení s notami 

 Taneční kroužek K. Slavíková   Čt/16.00- 17.00 taneční sál 600 Kč 

 Pro žáky 1.-5. ročníku. Pohybová průprava a nácvik vystoupení na Mezinárodním tanečním festivalu. 

 Dramatický A. Vondušková  Po/ 14.00 – 15.00  500 Kč 

 Rozvoj komunikace a talentu pro děti 

 Lidové tanečky  S. Rachunková Čt / 14.00 – 15.00 taneční sál 400 Kč 

 Pro žáky 1.-6. ročníku. Pohybová průprava a nácvik vystoupení na Mezinárodním tanečním festivalu. 

POHYBOVÉ/SPORTOVNÍ 

 Sportovní Aerobik 1.-5. tř.  K. Koukalová Po/16.00 – 17.00 taneční sál 400 Kč 

 Pro žáky 1. stupně, rozvoj pohybové kultúry 

 Judo   L.Hořt Pá/14.00-15.00 
Pá/15.00-16.00 

taneční sál 
 

Upřesní vedoucí kr. 

 Pro žáky 1. – 9. ročníku. Základy juda, pohybová průprava, základy sebeobrany. 

 Basketbal  P. Švrlinga Po/15.00 -16.00  
Čt/15.00 - 16.00 

Upřesní vedoucí 
krouž. 

Upřesní vedoucí kr. 

 Pro žáky 1. - 5. ročníku. Basketbalová přípravka, vysvětlení základních pravidel, držení míče. 

 Šachy – začátečníci  I. Hradečná Út / 14.00 - 14.45 třída 400 Kč. 

 Pro žáky 1. – 9. ročníku. Vysvětlení základního principu hry. 

 Šachy – mírně pokročílí a pokročilí  I. Hradečná Út / 14.50 - 15.35 třída 400 Kč 
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 JOGA                                                    H. Stejná Čt/14.00 – 15.00  Upřesní vedoucí kr. 

 Pro žáky 1.- 5. tř. základy JOGY 

JINÉ 

 Stolní hry Ž. Bozánová  Út/ 15.00 - 16.00  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. 

 Náboženství  Sestra 
Bernadeta 

Čt/14.00 – 14.45  neplatí  se 

 Pro žáky 1. - 9. ročníku. Zásady křesťanství, příběhy z Bible 

 Vaření G. Greipelová  St./15.00 – 16.30 Kuchyňka 800 Kč 

 Základy vaření pro děti 1. – 5. roč. 

 Mladý chovatel koní  Z. Parisi Čt/ 13.30- 17.00  upřesní ved. 
kroužků 

 Kroužek je pro žáky 2.-9. roč. Když budete přihlašovat dítě do tohoto kroužku, je nutné být na první schůzce, kde se dozvíte všechny informace. 
 


