Nabídka zájmových útvarů (kroužků) na školní rok 2018/2019
Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku zájmových útvarů, které by měly od října probíhat na
naší škole. 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

Vedoucí - kontaktní e-mail Termín
Poplatek
orientačně či telefon pro přihlášení
/místnost

poznámka

Keramika I.

800/rok.
za materiál

Mgr. Šonková
sonkova@zsborek.cz

liché týdny
max 10 dětí!

Keramika II.

800/rok.
za materiál

Bc. Uhlířová
sonkova@zsborek.cz

Keramika
III.

800/rok.
za materiál

Bc. Uhlířová
sonkova@zsborek.cz

Pohybové hry

bezplatně

Mgr. Procházková
prochazkova@zsborek.cz

Pondělí
13,30-15,00
(1x 14 dnů)
Pondělí
13,30-15,00
(1x14dnů)
Úterý
13,30-15,00
(1x 14 dnů)
Pondělí
12,30-13,30
malá tělocvična

liché týdny
max 10 dětí
liché týdny
max 10 dětí
Pouze pro 1. - 2.
třídu –

Sudé týdny 1. třída

AJ
pro 1. a 2.
třídu

125,-/1 hod.

Pí. Řehořová
777 318 584

Liché týdny 2. třída
Středa
13,30-14,30
Učebna 1. třídy

AJ
3.-5. třída
(výj. i 2. tř,)

bezplatně

Mgr. Tomašáková
tomasakova@zsborek.cz

Úterý - MFU
14,40-15,40

NJ 1. + 2.tř.

bezplatně

Mgr. Kaislerová
Kaislerova@zsborek.cz

Pondělí - MFU
12,15-13,00
13,15-14,00

bezplatně

Mgr. Mačkalová
mackalova@zsborek.cz

úterý 13,15-13,45
MFU

NJ starší
Logopedické
hrátky

Pouze pro 1. - 2.
třídu

různé

Klávesové
nástroje
(včetně
klavíru nebo
akordeonu)
Baseball

1100/pol

PhDr. Šrůtková
zsrutkova@volny.cz
602 168 657

Pátek
13,-14,45
Knihovna

400/pol.

Matematika
I. nejen pro
gymnázia

1100/pol.
(15 lekcí
včetně prac.
listů)
1100/pol.

Jan Vopátek
vopatek@seznam.cz
721 258 052
Ing. Sládková
marsla@seznam.cz
387221010

Středa
14,00 -15,00
Velká tělocvična
Středa
13,15-14,15
Učebna 5. třídy

Žáci vyzvedáváni
ve 13,50 ze ŠD a
přivedeni do 15,10
Rozšíření školního
učiva – logické
úlohy 4.-5. třída

Ing. Sládková
marsla@seznam.cz
387221010
Ing. Sládková
marsla@seznam.cz
387221010

Středa
14,20-15,20
Učebna 5. třídy
pátek
13,15-14,15
Učebna 5. třídy

Procvičování
školního učiva

Ing. Sládková
marsla@seznam.cz
387221010
Mgr. Vaňurová

Pátek
14,20-15,20
Učebna 5. třídy
Úterý 13,20-14,20
sudé týdny
Knihovna

Matematika
II. pro ostatní
Tvoř. dílna I

Tvoř. dílna II

Literárně
tvořivá
odpoledne
*

1100/pol.
(15 lekcí
včetně
materiálu a
pomůcek
1100/pol.

bezplatně

Mgr. Vaňurová

Dětská školní
knihovna
Taneční
kroužek-kurz
(MOVE 21)
Věda nás
baví

1800/rok
1100/pol

Kateřina Galusová
724 834 418

1290,-/14
lekcí včetně
materiálu a
pomůcek
(92,-/lekce)

Mgr. Tina Kovalančíková
přihlášky
na:www.vedanasbavi.cz
733 470 960

Pro žáky 2.-5.
třídy
Úterý 13,30-14,00
liché týdny
Knihovna
Středa
12,30-13,30
malá tělocvična
Pondělí
13,40-14,40
Učebna 4. třídy

Děti se samostatně
hlásí na odpoledne
vždy v lichém
týdnu dle
vyhlášeného
tématu *
Nepřihlašuje se!

Důležité poznámky
*
Do literárně tvořivého odpoledne se budou děti přihlašovat dle svého zájmu zapsáním vždy na oběžník,
který pošle vedoucí útvaru třídním učitelkám, vždy týden dopředu. Aktivita bude trvat vždy 60 min. a může se jí
vždy v tom týdnu zúčastnit max. 12 dětí.
U všech kroužků, kde je vypsáno více skupin, je možné, že podle počtu zájemců bude počet skupin i
během školního roku upraven (snížen).

Mgr. Radek Cvach (ředitel ZŠ a MŠ Borek)

