Kroužky zahajují svou činnost od 2. října 2017. Přihlásit se může každé dítě
ústně u vedoucích jednotlivých kroužků, písemnou přihlášku předá třídnímu

Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614

učiteli. Přihláška musí být podepsána zákonným zástupcem dítěte.
Kurzovné na pololetí je stanoveno na 220,- Kč za každý kroužek Pokud
nebude zaplaceno do 10. října 2017, bude dítě z kroužku automaticky
vyřazeno. Kurzovné se platí v hotovosti u vedoucího kroužku. Zaplatit
mohou rodiče nebo žáci sami. O zaplacení bude vystaven řádný doklad.
Kroužky budou otevřeny v případě minimální naplněnosti (viz druhý sloupec).

Kroužky hrazené z projektu „Inkluze na mosteckých
školách anebo Lepší KLIMA i v Mostě“
začínají již 18. 9. 2016. Tyto kroužky jsou zdarma.
Poznámka: V případě velkého zájmu o určitý kroužek bude brán zřetel na
datum podání přihlášky třídnímu učiteli.

Nabídka kroužků

Přihláška:
Přihlašuji svého syna-dceru na kroužek(y):
…………………………………………………………………………………

pro školní rok 2017/2018

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

V letošním školním roce nabízíme kroužky na základě ankety,

V …………………………………. dne ………………………………………

kterou jsme provedli na konci června 2017. Nabízíme tak kroužky,

Souhlasím s výše uvedenými podmínkami.

o které projevilo zájem nejvíce dětí, resp. rodičů. Doufáme tak, že

Podpis:…………………….

se kroužky naplní a budou pracovat celý školní rok k vaší
spokojenosti.

Kroužek

Lektor

Informace o kroužku

Doba
Sportovní kroužky

Taneční
kroužek
1. - 2. třída
Taneční
kroužek
3. - 4. třída
Taneční
kroužek
5. - 9. třída
Míčové hry
6. – 9. ročník
Sportovní
aktivity 6.-9.
ročník
Šprtec 1. – 9.
ročník

10 L. Kršková

St 15:15-16:00

10 L. Kršková

St 16:00-16:45

10 L. Kršková

Po 15:30-16:15

10 P. Rücker

Čt 15:30-16:15

10 P. Rücker,
T. Noheyl
10 Ája Laštůvková

Přijďte si zatancovat. Kroužek
pravidelně získává ocenění na
celorepublikových soutěžích.

Přijďte si zahrát různé míčové hry,
zejména florbal a fotbal.
Út 15:20-16:05 Přijďte si zasportovat.
Kroužek je hrazený z prostředků
Evropské unie – je zdarma
Čt 15:15-16:30 Sport, ve kterém je naše škola
několikanásobným mistrem ČR a
reprezentuje město v zahraničí. Realizováno SVČ Most v budově naší školy.
Počítače
Pá 11:50-12:35 Zde platí jako nikde jinde: Co se v mládí
naučíš, ve stáři jako když najdeš.

Počítače
1. třída
Počítače
2. – 3. třída

10 L. Zdarsová
10 J. Zdarsová

Út 13:40-14:25

Kroužek
youtuberů

10 M. Mudrochová,
J. Zdarsová

V učebnách je dětem k dispozici 30
PC, Internet a el. pošta.
Kroužek je hrazený z prostředků
Po 14:00-14:45
Evropské unie – je zdarma

Začínáme s Aj 10 Mgr. H.
1. třída
Lehmanová
Konverzace
10 Mgr. M.
v angličtině
Očenášková
4.-5. ročník
Pro bystré
10 Mgr. R. Ziegler
hlavy
4. - 9. ročník
Klub čtenářů – 7 Mgr.
1. stupeň
Bernhardová
Klub čtenářů – 7 Mgr. Pelikánová
1. stupeň

Naukové kroužky
Kroužek začne Získejte základy světového jazyka č. 1,
od 2. pololetí –
budou se Vám hodit ve škole i v životě.
čas bude
upřesněn.
Út 14:00-14:45

Přijďte si procvičit jazyk, bez kterého se
dnes prakticky neobejdete a který vám
otevře brány do světa.
Čt 13:45-14:30 Šikovní žáci si mohou v rámci kroužku
procvičovat své myšlení a dozvědět se
mnoho zajímavých informací.
Út 14:00-15:30 Přijďte si přečíst zajímavé knížky a učit
se orientace v textu.
Út 13:30-15:00 Kroužek je hrazený z prostředků
Evropské unie – je zdarma

Kroužek

Lektor

Doba

Informace o kroužku

Umělecké kroužky
Út 13:00-14:30 Nejhezčím umění světa v praxi. Žáci
Pečení
10 L. Zdarsová
1x za 14 dní
4. - 5. ročník
z jiných ročníků mohou být přijati po
individuální konzultaci s paní učitelkou.
Kroužek her se 10 Sociální pedagog Čt 14:00-15:00
stavebnicí
školy T. Gregor
Merkur 4. – 5.
ročník
Kroužek je hrazený z prostředků
Kroužek her se 10 Sociální pedagog Po 14:00-15:00 Evropské unie – je zdarma
stavebnicí
školy T. Gregor
Merkur 6. – 7.
ročník

Kroužky hrazené z projektu „Inkluze na mosteckých školách anebo Lepší
KLIMA i v Mostě“
Kroužek
Lektor
Doba
Informace o kroužku
Matematika
hravě
4. - 5. ročník
Matematika
kolem nás
7. - 8. ročník

8 Mgr. L. Vlnová

St 14:00-15:30

8 E. Rybová

Po 14:00-15:30

Čtením
poznáváme
svět 2. – 3.
ročník
Život a knihy
3. – 5. ročník
Lidé a knihy 2.
– 3. ročník

8 Mgr.
Martinková

P. St 13:45-15:15

8 Mgr.
A. St 13:15-14:45
Janichová
8 Mgr. I. Přibylová St 13:45-15:15

Kroužky jsou hrazeny z projektu
„Inkluze na mosteckých školách
anebo Lepší KLIMA i v Mostě“, jsou
zdarma.
V kroužku si děti vyzkouší aplikaci
matematiky do praxe a zlepší své
matematické dovednosti na zajímavých
příkladech zábavnou formou.
Kroužky jsou hrazeny z projektu
„Inkluze na mosteckých školách
anebo Lepší KLIMA i v Mostě“, jsou
zdarma.
Žáci se zábavnou formou budou
seznamovat se světem knih, budou číst
zajímavé příběhy z české i světové
četby, zlepšovat si čtenářské dovednosti,
číst s porozuměním a tak si zlepšovat
své dovednosti v českém jazyce.

