PŘIHLÁŠKA

Jméno a příjmení dítěte: ___________________________________

Třída: _____________

Mám zájem o návštěvu zájmového kroužku:

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

Podpis rodiče: ______________________________

Telefon na rodiče: ___________________________

Závaznou přihlášku odevzdejte do 23. 9. 2022 Mgr. Lence Řádkové
Kroužky začnou pracovat od 1. 10. 2022 (platí pouze pro kroužky, které pořádá
naše škola. Ostatní pořadatelé vás budou informovat samostatně po přihlášení.
Podmínkou fungování kroužků je i příznivá epidemická situace.)

POPLATKY BUDOU HRAZENY PLATBOU NA ÚČET ŠKOLY
OD 1. 10. 2022

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH
KROUŽKŮ

školní rok 2022/2023

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
na školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,
již tradičně naše škola připravila pestrou nabídku zájmových kroužků, kterými
chceme alespoň částečně vyplnit volný čas Vašich dětí.
Zájmové kroužky organizujeme pro děti v rámci doplňkové činnosti školy. Naší
snahou bude, aby činnost v kroužcích byla kvalitní a finanční zatížení pro vaši
rodinu co nejnižší. Uvedené ceny jsou poplatkem na celý rok, není-li v textu
uvedeno jinak. Do kroužků, u kterých jsou červeně označeny kontaktní údaje, se
budete jejich prostřednictvím přihlašovat přímo. Na ostatní kroužky se
přihlašujte prostřednictvím přiložené přihlášky. Základní cena zahrnuje mzdové
prostředky a provozní náklady. Základní cena 60minutového kroužku je 1780 Kč.
Ostatní navýšení ceny zahrnuje úhradu materiálu (u kroužku keramiky např hlína,
glazury, pomůcky, částečná úhrada provozu keramické pece). Kroužek se otevírá
při počtu 10 zájemců. Kapacita je omezena počtem 20 zájemců. Při větším počtu
zájemců rozhoduje pořadí odevzdaných přihlášek.

Kroužky se platí pouze bezhotovostně. S platbou vyčkejte do 1. 10. 2022. Jako
variabilní symbol budete používat identifikační číslo dítěte, do jiných sdělení
napíšete přesný název kroužku, který budete platit. Číslo účtu je 10006520524/0600.
V pondělí 23. 9. vám zprávou v Bakalářích oznámíme, které kroužky budou
otevřeny. Toto je zároveň nejzazší termín odevzdání přihlášky (POPLATKY
PLAŤTE AŽ OD 1.10.2022). V případě nejasností volejte tel. č. 734 689 509.

St 14. – 15.00 h
Cena: od 1520 Kč
14 lekcí (1.pololetí)
Společně budeme experimentovat a bádat. Přírodní vědy zprostředkujeme zábavně, hravě a bezpečně.
Pokusy doplníme zábavnou hrou, omalovánkami. Lekce jsou naprosto bezpečné a vhodné už pro děti v první
třídě. Přihlášky a více informací na webu kroužky VĚDA NÁS BAVÍ
https://www.vedanasbavi.cz › krouzky-pro-deti-prihlaska
St 14. – 15.00 h
Věda nás baví 2
Cena: od 1520 Kč
Ročník: 2. – 5.
14 lekcí (1.pololetí)
Věda nás baví 1
Ročník: 1.

Společně budeme experimentovat a bádat nad taji věd. Kroužek je obohacen složitějšími experimenty pro
starší děti. Celou hodinu děti prožijí vědecké experimentální záhady.
Přihlášky a více informací na webu VĚDA NÁS BAVÍ.
https://www.vedanasbavi.cz › krouzky-pro-deti-prihlaska

Taneční kroužek
Ročník: 1.-9.chlapci a dívky

Michal Kováč

St 15.00 – 16.00 h
Pá 16.00-17.30 h
Cena: 1300 Kč (1. -5.ročník)
Cena: 1800 Kč (6.- 9.ročník)
pololetí

Taneční kroužek SelectDance
Taneční škola SelectDance vyučuje několik tanečních stylů - streetdance, jazzdance, hiphop, contemporary
a další. Kroužek je určen dětem 1-5. ročníku. Více informací a videa najdete na www.selectdance.cz
1. hodina: 22.9.202
Čas kroužku: středa 15.00-16.00 1.-5. ročník, pátek 16.00-17.30 6.-9. ročník
Přihlášky do: 10.9.2021, kapacita kroužku omezena
Přihlášky: www.selectdance.cz
Kontakt: M. Kováč, 602307349, tanecbohdanec2@gmail.com

Florbal
Ročník: 1. – 9.

Michal Kováč

Pá 14.00 – 15.00 h 1.-2.ročník
Pá 15.00 - 16.00 h 3. -5. ročník
Pá 16.00 – 17.00 h 6.-9.ročník
Cena: 1200 Kč
pololetí

Florbalový kroužek Olymp
Florbalová akademie Olymp se věnuje trénování florbalu dětí od 1. ročníku ZŠ. Kromě kroužků pořádáme čtyři
velké turnaje ve školním roce, účast na turnajích je dobrovolná. Více informací a videa najdete
na www.florbalprodeti.cz
Časy:
Pátek 14.00-15.00 1-2. ročník
Pátek 15.00-16.00 3-5. ročník
Pátek 16.00-17.00 6-9. ročník
Přihlášky do: 10.9.2021 na www.florbalprodeti.cz, kapacita kroužku omezena, 1. hodina: 24. 9. 2021
Adresa haly: Tělocvična ZŠ Pardubice, Staňkova Kontakt: Michal Kováč, 602307349, kovac@fbkolymp.cz
Šachy
Ročník: 1.- 9.

Út 14.00-15.00 h
Josef Vařejčko-trenér mládeže
Cena: 1500 Kč
Šachový klub 2222 Polabiny
30 lekcí

Žáci se naučí základům hry šachy. Budou procvičovat logické a kombinační myšlení.
Josef Vařejčko telefon: +420 730581428, email: josef.varejcko@polabinychess.eu

Rozmluv se anglicky
Ročník: 8. – 9.

Mgr. Simona Pešková

Po 15.45 – 16.45
Cena: 1810 Kč
30 lekcí

Jsi žák osmého nebo devátého ročníku? Bojíš se mluvit anglicky, nebo tě to baví, ale máš strach, že uděláš chybu
a ztrapníš se? Hrají tvoji kamarádi hry online s kamarády a mluví anglicky? Závidíš jim, že se nebojí? Nahrávají
tvoji kamarádi videa na tik tok anglicky a ty chceš taky? Pak je tento kroužek pro tebe.
Přijď si se mnou popovídat anglicky na kroužek, který je zaměření na mluvení – budeme hrát anglické deskové
hry, sledovat videa v anglickém jazyce, pustíme si YT, tik tok, komentovaná videa videoher, zahrajeme si roleplay, nahrajeme hlasové zprávy, potrénujeme angličtinu na cesty apod Na této hodině kroužku bude možné
pracovat s vlastním mobilním telefonem s připojením na internet.

Břišní tance pro děvčata
Ročník: 1. – 4.

Barbora Báňová
vychovatelka

Po 15.30 – 16.30 h
Cena: 1810Kč
30 lekcí

Kroužek je pro děvčata, která mají ráda pohyb. Naučíme se zde ladným pohybům. Je to ideální prostředek na
formování dívčího těla. Naučíme se tančit jako orientální tanečnice.

Keramika 1
Ročník: 1. – 9.

Dana Strakošová
vychovatelka

Út 16.00 – 17.00 h
Cena: 2300Kč
30 lekcí

Děti se naučí pracovat s hrnčířskou hlínou. Budou používat keramické formy, modelovat z ruky, pracovat s
plátnem a vyzkoušíme práci s hrnčířským kruhem. Budeme využívat engoby, glazury, barvítka.
Maximálně 15 žáků

Keramika 2
Ročník: 1. – 9.

Dana Strakošová
vychovatelka

Čt 16:00 – 17.00 h
Cena: 2300 Kč
30 lekcí

Děti se naučí pracovat s hrnčířskou hlínou. Budou používat keramické formy, modelovat z ruky, pracovat s
plátnem a vyzkoušíme práci s hrnčířským kruhem. Budeme využívat engoby, glazury, barvítka.
Maximálně 15 žáků

Kroužek Šikovné ručičky
Ročník: 1. – 5.

Jiřina Šejnová
vychovatelka

St 15.30 -16.30 h
Cena: 2300 Kč
30 lekcí

Budeme tvořit z papíru, vlny, z látek atd.
Děti budou rozvíjet jemnou motoriku, pozornost a soustředěnost, fantazii a představivost. Získají základy v šití,
ve vyšívání, v pletení a v háčkování.
Seznámíme se s decoupage a scrapbook.

Atletika 1
Ročník: 1.-2.

Mgr. Anna Leksová

St 14.30-15.30 h
Cena: 1810 Kč
30 lekcí

Žáci se seznamují se základy atletiky, atletickou abecedou pro začátečníky, jednotlivými základy pro atletické
disciplíny: skok z místa, do dálky, běh krátký i vytrvalostní, hod do dálky kriketovým míčkem, odrazy,
strečinková a protahovací i posilovací cvičení jako prevence při zraněních v atletických disciplínách. Podmínkou
účasti na trénincích je vhodná atletická obuv nejlépe s odpruženou patou „air systém“.
Maximálně 20 žáků

Atletika 2
Ročník: 3.-4.

Mgr. Anna Leksová

St 15.30-16.30 h
Cena: 1810 Kč
30 lekcí

Žáci se seznamují se základy atletiky, atletickou abecedou pro začátečníky, jednotlivými základy pro atletické
disciplíny: skok z místa, do dálky, běh krátký i vytrvalostní, hod do dálky kriketovým míčkem, odrazy,
strečinková a protahovací i posilovací cvičení jako prevence při zraněních v atletických disciplínách. Podmínkou
účasti na trénincích je vhodná atletická obuv nejlépe s odpruženou patou „air systém“.
Maximálně 20 žáků
Eko tvoření
Ročník: 1. – 5.

Mgr. Veronika Nekvindová

Út 13.30– 14.30 h
Cena: 2000Kč
30 lekcí

Kroužek je zaměřený na zpracování odpadového materiálu. Děti si vyrobí dekorace a výrobky z plastových
lahví, víček, kelímků, ruliček od toaletního papíru či kusů textilu. Společně prozkoumáme krásu, rozmanitost
a zákonitosti přírody. Aktivity jsou orientovány na praktické činnosti nejen ve třídě, ale i v přírodě. Využijeme
veškeré své smysly, zapojíme zrak, sluch, čich, chuť i hmat a podpoříme zdraví rozvoj všech oblastí našeho
života.
Maximálně 20 žáků

Dramatický kroužek
Ročník: 1. – 6.

Lucie Hudcová
vychovatelka

Po 15.30 – 16.30 h
Cena: 2100Kč
30 lekcí

V tomto kroužku budeme hrát pohádky, které předvedeme rodičům na konci školního roku, na různých
vystoupeních školy, při slavnostních příležitostech a oslavách svátků jako jsou Vánoce nebo Velikonoce nebo
při dílnách, které se konají v rámci těchto svátků.
Budeme si také zpívat, tančit a recitovat básničky. Při dramatizaci různých scének si budeme upevňovat
základní pravidla slušného chování. V modelových situacích si předvedeme ohleduplné chování ke
spolužákům.
Při mluveném projevu budeme dbát na rozvoj slovní zásoby, správnou a zřetelnou výslovnost a souvislé
vyjadřování.
Při jednotlivých činnostech se zaměříme na důležitost komunikace a spolupráce mezi dětmi.
Maximálně 20 žáků

Matematika – příprava na přijímací
zkoušky
Ročník: 9.

Mgr. Edita Kacetlová

Po 14.00– 15.00 h
Cena: 1620Kč
říjen-duben

Pod vedením zkušeného pedagoga se kvalitně připravíte na přijímací zkoušky. Naučíte se, jak postupovat
pří řešení testů CERMAT. Naučíte se typové úlohy, které se v těchto testech vyskytují. Zároveň procvičíte
a upevníte učivo, potřebné k přijímacím zkouškám.
10-15 žáků
Český jazyk – příprava na přijímací
zkoušky
Mgr. Lenka Řádková
Ročník: 9.

St 14.00– 15.00 h
Cena: 1620Kč
říjen-duben

Pod vedením zkušeného pedagoga se kvalitně připravíte na přijímací zkoušky. Naučíte se, jak postupovat pří
řešení testů CERMAT. Naučíte se typové úlohy, které se v těchto testech vyskytují. Zároveň procvičíte a
upevníte učivo, potřebné k přijímacím zkouškám.
10-15 žáků

Deskohraní
Ročník: 1.-9.

Mgr. Veronika Kubíková,
Mgr. Simona Pešková

Út 15.30– 17.30 h (sudé úterky)
Cena: 1810Kč
30 lekcí

Baví vás hraní deskových her a nechcete hrát jen Člověče nezlob se?
Chcete se naučit hrát nové, moderní hry? Tak si s námi přijďte zahrát.
Seznámíme se s pravidly různých deskových her, které si potom společně zahrajeme. Do party uvítáme, jak
zkušenější hráče, tak i začátečníky. Potřebujete jen chuť hrát si, ochotu učit se nové věci a dobrou náladu.
Na webu školy najdete v aktualitách ukázky her.
Školní časopis
Ročník: 5. – 9.

Bc. Olga Studená

Po 15.30– 16.30 h
Cena: 1810Kč
30 lekcí

Píšeš rád? Chceš být jednou žurnalistou nebo spisovatelem? Přidej se k redakci školního časopisu a tvoř jej s
námi. Během jednotlivých lekcí se seznámíš s tím, jak pracují novináři a co všechno je jejich náplní práce.
Osvojíš si také jednotlivé žurnalistické útvary a objevíš kouzlo slov a psaného projevu. Společnými silami
během roku vytvoříme několik čísel školního časopisu. Přidáš se? Stačí mít jen dobrou náladu a chuť psát a
tvořit.
Maximálně 20 žáků.

