Poznámka: V případě velkého zájmu o určitý kroužek bude brán zřetel na
datum podání přihlášky třídnímu učiteli.

Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614

Přihláška:
Přihlašuji svého syna-dceru na kroužek(y):
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
V …………………………………. dne ………………………………………
Souhlasím s výše uvedenými podmínkami.

Podpis:

Nabídka kroužků
pro školní rok 2013/2014
V letošním školním roce nabízíme kroužky na základě ankety,
kterou jsme provedli na začátku září. Nabízíme tak kroužky, o
které projevilo zájem nejvíce dětí, resp. rodičů. Doufáme tak, že se
kroužky naplní a budou pracovat celý školní rok k vaší
spokojenosti.

Kroužky zahajují svou činnost od 1. října 2013. Přihlásit se může každé dítě
ústně u vedoucích jednotlivých kroužků, písemnou přihlášku předá třídnímu
učiteli. Přihláška musí být podepsána zákonným zástupcem dítěte.
Kurzovné na pololetí je stanoveno na 200,- Kč za každý kroužek. Pokud
nebude zaplaceno do 15. listopadu 2013, 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.

Kroužek

Lektor

Začínáme
s Aj
1. třída
Výuka Aj na
PC
3.- 4.třídy
Začínáme
s francouzštinou 3.-5.
Ročník

10

Španělština

10

10

10

Kroužky budou otevřeny v případě minimální naplněnosti (viz druhý sloupec).
Kroužek

Lektor

Informace a cena kroužku

Doba
Sportovní kroužky

Taneční
kroužek
1. - 3. třída
Taneční
kroužek
4. - 9. třída
Taneční
kroužek pro
pokročilejší

10 L. Kršková

Fotbal 1. – 5.
třída

10

St 15:00-16:00

10 L. Kršková

Po 15:30-17:00

10 L. Kršková

St 16:00-17:00

Dis J. Houška,
profesionální
Fotbal 6. – 9. 10 trenér FK Litvítřída
nov, držitel A
Florbal 1. – 9. 10 licence
třída
Sportovní hry 10 Mgr. A. Oličová
1. - 5. třída

Přijďte si zatancovat. Kroužek
pravidelně získává ocenění na
celorepublikových soutěžích.
Disko, Hip-Hop, Moderní tance –
kroužek, který byl v dotazníku žáky
hojně zmiňován jako ten, který by rádi
navštěvovali

Út 14:30-15:15

+Zde si zahrajete fotbal pod vedením
profesionálního trenéra.
Út 15:15-16:00
Čt 14:30-15:15
Čt 13:40-14:25

Florbal se dnes řadí mezi dětmi k
nejpopulárnějším sportům vůbec.
V kroužku si děti zahrají hry, a to jak
v tělocvičně, tak na školním hřišti.

Počítače
Počítače
1. třída

12 L. Zdarsová

Počítače
2. třída

12 L. Zdarsová

Počítače
3. třída

12 Mgr. M.
Bernhardová

Bude upřesněno
Kroužek začne
ve 2. pololetí
Po 12:45-13:30
(v případě velkého zájmu 2. skupina
Čt 11:45-12:30)
Po 14:00-14:45

Zde platí jako nikde jinde: Co se
v mládí naučíš, ve stáři jako když
najdeš.
V učebnách je dětem k dispozici 30
PC, Internet a el. pošta.

Logopedický 10
kroužek
1. třída
Doučování Aj 10
pro 5. ročník

Pro bystré
hlavy 4.7.ročník

11

Keramický
kroužek
3. ročník
Keramický
kroužek 4. –
5. Ročník
Zábavné
malování 1.5. Ročník
Vaření
4. ročník
Vaření
5. ročník
Estetika 6.-9.
ročník

10

10

Doba

Informace a cena kroužku

Naukové kroužky
Bude
Mgr. H.
Získejte základy světového jazyka č. 1,
upřesněno
Lehmanová
budou se Vám hodit ve škole, ale hlavně
Kroužek začne
v životě.
ve 2. Pololetí
Út 12:45-13:30 Přijďte si své teoretické znalosti
Mgr. H.
Lehmannová
vyzkoušet v praxi pomocí PC a
vzájemnou konverzací
Čt 13:00-13:45 Francouzský jazyk je jeden
Mgr.
J. Pelikánová
z nejpoužívanějších a nejkrásnějších
jazyků, jehož znalost se jistě neztratí.
Na 2. stupni mohou děti v jeho studiu
pokračovat v rámci dalšího cizího
jazyka.
Po 14:30-15:15 Španělština je jazyk, kterým mluví
Mg. M. Černá
takřka celá Amerika a miliony lidí
v Evropě a Asii, proč byste jej neměli
ovládat i vy?
Po 11:50-12:35 Kroužek povede asistentka –
L. Zdarsová
absolventka logopedického kurzu pro
vybrané žáky.
Mgr. H. Jarešová Út 13:00-13:45 Kroužek je určen zejména pro žáky,
kteří mají v 5. ročníku problém
s angličtinou, ale mohou na něj chodit i
žáci, kteří se v něm chtějí dále
zlepšovat.
St 14:15-15:00 Šikovní žáci si mohou v rámci kroužku
Mgr. R. Ziegler
procvičovat své myšlení a dozvědět se
mnoho zajímavých informací.
Umělecké kroužky
Čt 13:00-14:30
Mgr. K.
1 x za 14 dní
Mlatečková
Děti si mohou vymodelovat a následně
vypálit úžasné keramické výrobky pod
Čt 13:00-14:30
Pí Janichová
vedením zkušených paní učitelek.
1 x za 14 dní
Út 13:00-13:45

10 L. Vlnová

Výtvarné kroužky, které vedou paní
učitelky s velkou invencí – děti si
vyzkouší netradiční výtvarné techniky
Út 13:15-14:45 Nejhezčím umění světa v praxi. Žáci
1x za 14 dní
z jiných ročníků mohou být přijati po
Út 13:15-14:45 individuální konzultaci s paní učitelkou.

10 L. Gromanová

Po 15:00-15:45

10 Mgr.
J. Pelikánová
10 L. Zdarsová

1x za 14 dní

V
kroužku
se
můžete
naučit
společenskému chování, stolování,
líčení do společnosti,
základům
kosmetiky, stylingu apod.

