
 
                    N A B Í D K A 

 
                     zájmových kroužků  

 
 
Milé žákyně, milí žáci, 

    předkládám vám nabídku zájmových kroužků, které budou při naší základní škole pracovat 

ve školním roce 2018/2019. Pozorně si tuto nabídku přečtěte a po dohodě se svými rodiči se můžete přihlásit do 

zájmového kroužku, který si vyberete. Stačí vyplnit přiloženou přihlášku a odevzdat ji svému třídnímu učiteli. Každý 

zájmový kroužek, do kterého se přihlásíte, musí mít samostatnou přihlášku.  

Přihlášky je nutné odevzdat nejpozději v pátek 21. 9. 2018 třídnímu učiteli.  

 
      S pozdravem 
 
V Hustopečích 12. 9. 2018  
 
                  Mgr. Jaroslav Vysloužil v.r. 
                 ředitel školy 
 

 
I. Zájmové kroužky (účast žáků po přihlášení není povinná) 
 
Název:     Vedoucí kroužku: Určeno pro: Místo:  Den a čas: 
 
 

1. Logopedická průprava              R. Müllerová 1. a 2.ročník třída 2.A po 11,40 – 12,40 

2. Dyslektický kroužek               M. Hladký  1. – 5. ročník dle domluvy út 12,45 – 13,30 

3. Gymnastika (max.20 dětí)              V. Ivičičová 1. až 2.ročník tělocvična čt 14,00 – 14,45 

4. Dramatický kroužek Oskárek (max10)   V. Pešáková 2.- 5.ročník třída 4.A         st. 14,00 – 14,45       

5. Divadelní kroužek Šikulky (max 22) V. Pešáková 3. až 8.ročník třída 4.A         st. 15,00 – 16,30       

6. Výtvarná dílna    M. Tomečková 1. až 3.ročník třída 2.A čt. 13,15 – 14,25 

7. Hudebně-pěvecký kroužek Notečka S. Novotná 2. – 5. ročník třída 4.A út 13,40 – 15,00 

8. Volejbal I (chlapci i dívky) nováčci P. Groh  1. až 4.ročník tělocvična dle domluvy 

- domluva termínů 18.9. na   třídních schůzkách osobně s trenérem 

9. Volejbal II (chlapci i dívky)   P. Groh  2. – 4.ročník tělocvična st 15,00 – 16,30 

pá 14,30 – 16,00 

10. Volejbal III (chlapci i dívky)   P. Groh  5. až 9.ročník tělocvična dle domluvy 

- termíny tréninků skupiny III se dohodnou na informativní schůzce 18. 9. v 16,30 u tělocvičny 

 

11.  Míčové hry (chlapci i dívky)         I. Strachová 1. až 5.ročník tělocvična ZŠ Nádražní  

út 14,45 – 15,45 

čt 14,00 – 15,00 

12.  Kroužek deskových her   M. Studýnka 6. až 9.ročník dle dohody pá. 14,00 – 15,30 

13.  Sportovní hry (chlapci i dívky)     P. Křivánková     6 až 9.ročník tělocvična po, čt – dle dohody 

 

 

 

 



Důležité upozornění:   za účast v zájmovém kroužku bude vybírán měsíční paušální poplatek  
ve výši 150.-Kč při 1 hodině konání ZK týdně a 200.-Kč při 1,5 hodně 
konání ZK týdně. Tento poplatek bude vybírán od října do prosince,  
t.j. za 3 měsíce a od ledna do května, t.j. za 5 měsíců. Podrobnosti  
budou sděleny rodičům dětí, které budou do jednotlivých ZK  
zapsány. Poplatek bude využit na materiální zabezpečení činnosti ZK. 

 
Další velmi širokou nabídku zájmové činnosti nabízí žákům místní Centrum volného času v rámci činnosti DDM 
„PAVUČINA“.  
 
 
 
-------------------------------------------------- zde odstřihněte ------------------------------------------- 
 

Přihláška do zájmového kroužku 
(přihlášku je nutné odevzdat třídnímu učiteli nejpozději v pátek 21.9.2018) 

 
Jméno a příjmení žáka(kyně): _____________________________________ třída: _________ 
 
Přihlašuji se do: 
 
- zájmového kroužku: _______________________________ určeného pro třídu: ________ 
 
 
Souhlasím: ____________________________                 _____________________________ 
                     podpis rodičů         podpis žáka(kyně) 
 
-------------------------------------------------- zde odstřihněte ------------------------------------------- 
 

Přihláška do zájmového kroužku 
(přihlášku je nutné odevzdat třídnímu učiteli nejpozději v pátek 21.9.2018) 

 
Jméno a příjmení žáka(kyně): _____________________________________ třída: _________ 
 
Přihlašuji se do: 
 
- zájmového kroužku: _______________________________ určeného pro třídu: ________ 
 
 
Souhlasím: ____________________________                 _____________________________ 
                     podpis rodičů         podpis žáka(kyně) 
 
-------------------------------------------------- zde odstřihněte ------------------------------------------- 

 
Přihláška do zájmového kroužku 

(přihlášku je nutné odevzdat třídnímu učiteli nejpozději v pátek 21.9.2018) 
 

Jméno a příjmení žáka(kyně): _____________________________________ třída: _________ 
 
Přihlašuji se do: 
 
- zájmového kroužku: _______________________________ určeného pro třídu: ________ 
 
Souhlasím: ____________________________                 _____________________________ 
                     podpis rodičů         podpis žáka(kyně) 


