Kroužky zahajují svou činnost podle pokynů vedoucího kroužku. Přihlásit se
může každé dítě ústně u vedoucích jednotlivých kroužků, písemnou přihlášku

Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614

předá třídnímu učiteli. Přihláška musí být podepsána zákonným zástupcem
dítěte.
Kurzovné na pololetí je stanoveno na 250,- Kč za každý kroužek (pouze
příprava na přijímací zkoušky z matematiky 300,- Kč). Pokud nebude
zaplaceno do 11. října 2019, 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 projektů „Podpora žáků základních škol v
Mostě“ „Spolupracujeme“ a „Zůstaňte s námi po škole“ jsou
zdarma. Začátek fungování konkrétního kroužku sdělí dětem
vedoucí.
Poznámka: V případě velkého zájmu o určitý kroužek bude brán zřetel na
datum podání přihlášky třídnímu učiteli.
Časy zahájení kroužku jsou orientační, přesné časy sdělí vedoucí kroužku.
Přihláška:
Přihlašuji svého syna-dceru na kroužek(y):

Nabídka kroužků
pro školní rok 2019/2020

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

Jako každý rok i letos nabízíme žákům množství kroužků a

…………………………………………………………………………………

doufáme, že si každý bude moci vybrat svůj. Velká většina z nich

V …………………………………. dne ………………………………………
Souhlasím s výše uvedenými podmínkami.

Podpis:…………………….

Beru na vědomí, že údaje uvedené na přihlášce budou archivovány pro účely evidence aktivit
projektu ESF.

je zdarma v rámci projektů Evropské unie.
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10 L. Kršková

Po 15:15-16:00

10 L. Kršková

Přijďte si zatancovat. Kroužek
pravidelně získává ocenění na
Po 16:00-16:45 celorepublikových soutěžích.

10 M. Turisová

Pá 7:00-7:45

E. Rybová
10 P. Rücker,
E. Rybová

Pokud si chcete procvičit své dovednosti
z matematiky a zejména se připravit na
Čt 14:00-14:45 přijímací zkoušky, kroužek je dělaný
vám na míru.

Přijďte si zasportovat.
Kroužek je hrazený z prostředků
Evropské unie – je zdarma
10 Ája Laštůvková Čt 15:00-16:30 Sport, ve kterém je naše škola
několikanásobným mistrem ČR. Realizováno SVČ Most v budově naší školy.
Cena je 200,- Kč a platí se přímo na
kroužku.
10 Ing. M.
Kroužek je hrazený z prostředků
Mudrochová, Bc. Po 14:00-14:45 Evropské unie – je zdarma
J. Zdarsová
Bude probíhat
10 R. Parkmanová
v rámci klubu
Přijďte si vyzkoušet netradiční techniky
– termín sdělí
ve výtvarných a pracovních činnostech
paní

Kroužky jsou hrazeny z projektu a jsou zdarma.
V kroužcích si žáci procvičí nejrůznější dovednost a zároveň budou vytvářet skupiny, ve
kterých umí komunikovat, spolupracovat a vážit si jeden druhého.
Dílny
autorského
psaní

8 Bc. J. Zdarsová

Sportovní hry 8 L. Kršková
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Informace o kroužku

Vždy jste si rádi vymýšleli vlastní příběhy,
skládali básničky nebo toužili napsat vlastní
knihu? Baví vás nejen čtení, ale i psaní?
Tak hledáme právě vás! V rámci kroužku
budete vytvářet různé texty, čímž si
procvičí své literární znalosti a pisatelské
dovednosti. Práce budou vydávány ve
školním časopise.
St 15:30-17:00 V tomto kroužku žáci budou hrát
nejrůznější sportovní hry (kopaná, vybíjená,
přehazovaná…), a to v tělocvičně a na
školním hřišti.

Út 13:00-14:30

Naše škola je školou fairtradeovou, již
několik let máme toto ocenění za podporu
lidí vyrábějících potraviny v chudých
částech světa. Považujeme za důležité
pěstovat v žácích povědomí o tom, že ne
všude se mají lidé tak dobře jako u nás.
V rámci kroužku si žáci užijí dost zábavy a
kamarádství.
8 Šárka Kuklová, St 14:00-15:30 Krásné tancování pro naše malé žáčky –
Dis.
srdečně vás zveme. Vedoucí kroužku
plánuje i různé výjezdy.
Čt 13:00-14:30 V kroužku se naučíte poskytnout první
8 Mgr. I.
Hůrková
pomoc a zachránit tím třeba někomu život.
Pro žáky je kroužek velmi zábavný a
zároveň poučný.
Út 13:00-14:30 Naučte se vytvořit si rodinný rozpočet,
8 L. Zdarsová
nakupovat s rozumem, umět hospodařit a
také ukuchtit nějakou lahodnou krmi pro
svůj žaludek dodržet přitom finanční
rozpočet.. Každoročně nesmírně oblíbený
kroužek.

Kroužky hrazené z projektu „Spolupracujeme“
Kroužky jsou hrazeny z projektu a jsou zdarma.
V kroužcích si žáci procvičí nejrůznější dovednost a zároveň budou vytvářet skupiny, ve
kterých umí komunikovat, spolupracovat a vážit si jeden druhého.
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Zlepšete si své dovednosti v angličtině, není
pochyb o tom, že je budete potřebovat ve
škole, v práci, na cestách…
St 13:30-15:00 Čtenářské dílny a lekce v rámci skvělého
kroužku. Přijďte se začíst a užít si zážitek
z četby.
Út 14:00-15:30 Oblíbený
kroužek, ve kterém žáci
přemýšlejí a debatují životě doma i ve
světě, o tom, jak se mají chovat lidé k sobě
navzájem.
St 14:00-15:30

Čt 14:00-15:30

Přijďte potrápit své mozkové závity,
rozvíjet své logické myšlení a užít si legraci
při hraní desítek logických her.

dle učitele

Celkem 13 učitelů nabízí doučování pro
žáky. Konkrétní nabídku pro ročník
dostanou žáci od učitelů.

