Mimoškolní a zájmová činnost ve školním roce 2019/2020
Základní škola
Název kroužku

vedoucí

termín

Klub deskových her (5.-9. třída)

Mgr. Jana Líčeníková

pondělí 14:00 hod.

Klub deskových her (4. třída)

Mgr. Hana Vlasáková

pondělí 14:05 hod.

Pletení z papíru (4. – 9. třída)

Marcela Blažková

pondělí 15:30 hod.

Výtvarný a soutěžní

Miloslava Vavrysová

úterý 14:00 hod.

Sborový zpěv

Marie Havránková

úterý 14:55 hod.

Včelařský kroužek (1.-6. třída,
v areálu arboreta)

Ing. Oldřich Ištvánek

úterý 16:00 hod.

Kroužek plastikového modelářství
(5. – 9. třída, ve šk. dílnách)

Ing. Tomáš Maršálek

úterý 16:30 hod.

Příprava na přijímací zkoušky z ČJ
(9. třída)

Mgr. Marcela Komendová

středa 7:00 hod.

Anglický jazyk (2. třída)

Mgr. Danuše Vojkovská

středa 11:50 hod.

Anglický jazyk (1. třída)

Jitka Tvarogová

čtvrtek 11:50 hod.

Zdravotnický kroužek (3. – 9. třída)

Anna Jurkovičová

čtvrtek 14:00 hod.

Volejbal (7. – 9. třída)

Mgr. Marcela Komendová

čtvrtek 14:00 hod.

Folklorek (1. – 5. třída, v budově šk.
družiny)

J. Maršálková, Z. Bravencová,
M. Hromková

čtvrtek 14:30 hod.
(příp. 15:00)

Baletní kroužek (1. – 2. třída,
v budově šk. družiny, placený rodiči)

Jindřiška Schönová

čtvrtek 15:30 hod.
(příp. 16:00)

Příprava na přijímací zkoušky z MAT
Mgr. Jana Líčeníková
(9. třída)

pátek 7:00 hod.

Doučování z ČJ (8. třída)

Mgr. Marcela Komendová

pátek 7:00 hod.

Náboženství

Marta Příkazská

pátek (čas bude
upřesněn)

Taneční (9. tř., příp. 8. třída)

Mgr. Jana Líčeníková

pátek 14:00 hod.

Elektrotechnický (3. – 9. třída, ve šk.
dílnách)

Karel Frýdek

pátek 14:00 hod.

Kroužky začnou fungovat v týdnu od 16. září. Může se stát, že čas některých kroužků se ještě mírně
posune - v případě většího zájmu dětí o kroužky ve stejném čase. Většina kroužků je pro žáky ZŠ
zdarma. Přihlášky do kroužků jsou k dostání ve škole nebo na webových stránkách školy v sekci
Kroužky. Odevzdejte je, prosím, ve škole třídním učitelům nebo na sekretariát školy do pátku 13. září.

