
Nabídka zájmových útvarů (kroužků) na školní rok 2022/2023 
 

Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku zájmových útvarů, které by měly od října působit na 

naší škole. Je však třeba počítat s možnými komplikacemi, při zhoršení epidemiologické situace, tedy 

s možností neotevření kroužků. Předpokládaný začátek kroužků – v říjnu 2022.  

 

Pokud jde o samotný výběr, mějte na paměti, že školákovi by měl zbývat čas na přípravu do školy 

a nějaký neorganizovaný volný čas.  

Zvlášť pečlivě zvažujte volnočasové aktivity u prvňáčků – samotný vstup do školy je velká 

zátěž na dětskou psychiku. Podle zkušeností odborníků by dítě mělo mít jeden, ev. dva kroužky. 

Rozhodně by mělo mít i neorganizovaný volný čas na volné hraní doma nebo třeba ve ŠD. 

Nabídka kroužků vychází z personálních možností školy a org. možností vedoucích útvarů. 

Vzhledem k velkému počtu kroužků a pouze pěti vyučovacím dnům není možné rozvrh kroužků nastavit 

tak, aby nedocházelo ke kolizím. Čtvrtek je den, vyhrazený pro akce ŠD. Proto opravdu pečlivě 

vybírejte. V případě malého počtu zájemců nemusí být kroužek otevřen (dle úvahy vedoucího).  

 

 

 

!!! PŘIHLAŠOVÁNÍ !!! 

 
Samotné přihlášení dítěte proveďte zasláním emailu nebo telefonem přímo vedoucímu 

kroužku – veškerá další komunikace probíhá s ním.  

Vždy prosím uvádějte příjmení, jméno a třídu!!! 

 

 

Název 

útvaru/ 

kroužku 

Poplatek 

orientačně 

bude 

upřesněno 

Vedoucí - kontaktní e-mail 

či telefon pro přihlášení 

Termín 

/místnost 

poznámka 

Keramika I. 800/rok. 

za materiál 

Mgr. Šonková 

sonkova@zsborek.cz 

Úterý 

13,30-15,00 

(1x 14 dnů) 

Týden sudý 

max 10 dětí! 

Od 4.10. 

Keramika II. 800/rok. 

za materiál 

Mgr. Procházková 

prochazkova@zsborek.cz 

Pondělí 

13,30-15,00 

(1x14dnů) 

Týden sudý 

max 10 dětí 

Od 3.10. 

Keramika 

III. 

 

800/rok. 

za materiál 

Radiměřská Lenka 

736684556 

Úterý 

13,30-15,00 

(1x 14 dnů) 

Týden sudý 

max 10 dětí 

Od 4.10. 

Ruční práce s 

textilem 

bezplatně Bc. Uhlířová 

uhlirova@zsborek.cz 

 

Pondělí 

13,30-14,30 

Týden lichý 

10.10. 

Informatika  

3.-5. třída  

 

bezplatně Mgr. Uhlířová 

uhlirova@zsborek.cz 

Pondělí - MFU 

14,30-15,30  

Týden lichý 

max 12 dětí 

Od 10.10. 

Svět pokusů 

 

bezplatně Mgr. Kaislerová 

kaislerova@zsborek.cz 

Středa - MFU 

14,45 -15,45 

 

Od 5.10. 

Klávesové 

nástroje 

(včetně  

klavíru nebo 

akordeonu) 

1500/10 

lekcí 

PhDr. Šrůtková 

zsrutkova@volny.cz 

602 168 657 

Středa 

13,15-14,15 (dle počtu 

dětí) 

Učebna 5. třídy 

Od 5.10.  
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Baseball 450/pol. Bc. Eliška Tenklová 

tenklovael@gmail.com 

608 638 989 

Středa 

14,00 -15,00 

Velká tělocvična nebo 

hřiště 

Od 5.10. 

Žáci 

vyzvedáváni ve 

13,50 ze ŠD a 

přivedeni do 

15,10 

Matematika 

nejen pro 

gymnázia. 

(online 

z domova 

žáků) 

Cena dle 

dohody s 

vedoucím 

Ing. Sládková 

marsla@seznam.cz 

723 668 110 

Středa online 

14,00 – 16,00 

Možné další termíny 

 

Určeno žákům, kteří 

jsou doma, ne 

v družině! 

Určeno 

zájemcům o 

přípravu na 

gymnázia, ale 

není to 

podmínkou 

Kroužek již 

spuštěn! 

Náboženství  Mgr. Jana Valhová 

valhova@zsborek.cz 

608527736 

pátek 

13,00-14,00 

(1x14) 

 

Týden sudý 

Od 7.10. 

Dětská školní 

knihovna 

 Mgr. Vaňurová 

 

 

Pátek 13,30-14,00 

Knihovna 

Bez 

přihlášování 

Doučování  Mgr. Mačkalová 

mackalova@zsborek.cz  

 

Čtvrtek - MFU 

13,30 – 14,15 

Od 6.10. 

* 

 
Důležité poznámky 

• Je třeba počítat s tím, že pokud budou kroužky otevřeny, tak v případě  opětovného zhoršení 

epidemiologické situace budou kroužky to první, co bude uzavřeno! 

 

• U všech kroužků, kde je vypsáno více skupin, je možné, že podle počtu zájemců bude počet 

skupin i během školního roku upraven (snížen). 

 

• Rovněž je možné, že některé kroužky nebudou v případě malého počtu zájemců otevřeny, 

každý rok tomu tak je, že pro nedostatečný zájem kroužek není otevřen! 

 

  

Mgr. Radek Cvach (ředitel ZŠ a MŠ Borek)  
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