Nabídka kroužků školy i jiných subjektů
a) Kroužky organizované školou – viz přehled, Částka je stanovena za 15 odučených hodin v daném
pololetí, u kroužků vyučovaných 1x za 14 dní po dvou vyučovacích hodinách bude odučeno 7
vyučovacích jednotek. Začátek kroužků předpokládáme v týdnu od 23. září 2020. Přihlášku si lze
nakopírovat, na každý kroužek však vyplňte samostatnou přihlášku. Odevzdávejte je svým třídním
učitelům.
„Kurz“ přípravy na střední školy bude obsahovat 20 vyučovacích hodin a začne ve 3. týdnu září.
Kurz je určen žákům, kteří se chtějí dobře připravit na přijímací zkoušky na gymnázia. Není určen
k doučování žáků.

Název kroužku

Vyučující

Termín

Určeno

Cena

Psaní na
klávesnici počítače
Pěvecký sbor

pí uč. Polanská

středa 6:55 – 7:40

380,- Kč/pol.

pí uč.
Šafaříková
p. uč.
Miksánek
p. uč. Dunda

dle domluvy

3. – 9.
třídy
1. stupeň.

středa 14:00 – 15:00

2. stupeň

zdarma

úterý 15:30 – 16:30

6. –9. tř.

600.- Kč/pol.

pí. uč.
Rychnovská
p. uč. Záboj

od 6:55 – 7:40 – den
dle dohody

9. tř.

700,- Kč/celý
kurz

pí uč. pí uč.
Staffová

od 6:55 . 7:40 – úterý
nebo čtvrtek dle
dohody

9. tř.

700,- Kč/celý
kurz

p. Miňovský

pondělí 14:30 – 15:30

1. – 5. tř.

380,- Kč/pol.

pí uč.
Šafaříková
pí uč.
Rolečková

úterý 6:55 – 7:40

2. – 5.
třídy
5. – 8.
třídy

380,- Kč/pol.

Pěvecký sbor
Florbal
Příprava na
studium na SŠ Čj
(celkem 20 h)
Příprava na
studium na SŠ M
(celkem 20 h)
Šachy
Zobcová flétna
Přírodovědný
kroužek

středa 13:00 – 14:00

zdarma

380,- Kč/pol.

Kroužky organizované jinými subjekty probíhají u nás ve škole, ale organizovány a vedeny
jsou jinými lektory. Škola pouze poskytuje prostory, přihlášky a všechny ostatní náležitosti
musíte řešit přes ně. Žáci příslušné letáčky dostanou – viz níže.
pí Síbrová

čtvrtek 15:30 – 17:30,
začátek 17. 9. 2020

Školní
děti

škola nezná

P. Petřikov, pí
Vávrová
604 449 416
Florbalová
akademie Olymp,
M. Kováč,
602 307 349

pondělí 14:30 – 15:30,
začátek 5. 10. 2020

1. – 5. tř.

škola nezná

pátek 13:35-14:30
pátek 14:30 – 15:20

1. – 2. tř.
3. – 5. tř.

990,- Kč/pol.

Taneční kroužek

www.selectdance.cz

pondělí 16:00 – 17:00

1. – 5. tř.

1000,- Kč/pol.

Mladý elektrikář

www.krouzky.cz

čtvrtek 14:00 – 15:00
úterý 14:00 – 15:00
středa 14:00 – 15:00
pondělí 14:00 – 15:30

3. – 6.. tř.

1750 Kč/pol.
1150 Kč/pol.
1750 Kč/pol.
2050 Kč/pol.

Dětský aerobik –
přihlášky
předávejte přímo
lektorce
Judo – přihlášky
předávejte přímo
Florbal
Přihlášky viz letáčky

Divadlo a dramatika

Tvořivý kroužek
Vaření/Pečeme
s láskou
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