
 
 
 
 

 
 
Přihlášky na nové pololetí (i žáci, kteří kroužek nemění a pokračují v něm) spolu s poplatkem 100,-Kč 
za kroužek noste paní vychovatelce Oulehlové do školního klubu nejpozději do konce ledna. U nově 
otevíraných kroužků se lhůta prodlužuje do poloviny února. 

NÁZEV VEDOUCÍ ČAS. 
DOTACE 

PRO 
TŘÍDY 

DEN, ČAS možnost přihlášení na 2. pololetí 

výtvarný kroužek Mgr. Šutová 1 hod 3. – 5. 
třída 

středa 13:40 - 14:40 obsazeno 

fotokroužek O. Pešák 2 hod 6. – 9. 
třída 

pátek 14:00 - 16:00 (1x za 14 dní) 
(max. 10 žáků) 

obsazeno 

keramika V. Beerkensová 2 hod 1.-9. třída pondělí 14:00 - 15:30   úterý 14:00 - 
15:30 (max. 9 žáků) 

obsazeno 

keramika R. Brablíková 2 hod 1. – 9. 
třída 

čtvrtek 14:-16:00 (max. 9 žáků) obsazeno 

muzikál J. Churá,     nový kroužek, informace podá 
žákům paní Churá 

hrajeme Minecraft L. Oulehlová 1 hod. 5. - 9. třída v rámci provozu školního klubu. Bude 
upřesněno po domluvě s žáky 

lze se přihlásit 

příprava na 
přijímací zkoušky 

z matematiky 

R. Strnadel 1 hod. 9. třídy 7.00 hod., den  po domluvě obsazeno 

příprava na 
přijímací zkoušky 

z češtiny 

E. Najmanová 1 hod. 9. třídy úterý 14:00-15:00 obsazeno 
nebo po domluvě jakýkoliv den od 

7:00 
 

lukostřelba Z. Zaoral 2 hod. 6. – 9. 
třídy. třídy 

úterý 14:00 - 15:30  
(cca 12 žáků) zrušeno 

florbalový kroužek E. Najmanová 1 hod. 5.-9. třídy každý pátek (hala) 14:30 - 15:30 obsazeno 

Výtvarný kroužek D. Šutová 1 hod. 1.- 2. třída středa 12:40 - 13:40 obsazeno 
robotika J.Teriaki 1 hod 1. - 2. 

třída, 3. - 
5. třída 

čtvrtek 13:00 - 14:00 úterý 13:00 - 
14:00               

obsazeno 

fotbal D. Vlček   1. stupeň pondělí po škole možno se přihlásit 
pohyb a rytmus L. Czereová 1 hod. 1. stupeň bude upřesněno, podle přihlášek nový kroužek, další informace podá 

L. Oulehlová 
floorbal 1. st.  M. Coufalík   1. stupeň středa po škole možno se přihlásit 


