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Nabídka zájmových kroužků 

pro žáky I. stupně – šk. rok 2019/2020 
 

Zájmové kroužky budou ve školním roce 2019/2020 pracovat v rámci školní družiny, proto všichni 
žáci, kteří chtějí navštěvovat tyto kroužky, musí být ve školní družině přihlášeni.  

Poplatek za ŠD činí 90,- Kč měsíčně a bude vybírán do elektronické pokladny.  

v září za měsíce – září až prosinec 4x90= 360,- Kč 

v lednu za měsíce – leden až červen 6x90= 540,- Kč 

Bližší popis kroužků naleznete na školních webových stránkách www.zszahori.cz/skolni-druzina/ 

Přihlášku do zájmových kroužků prosím odevzdejte nejpozději do 11. září 2019 třídnímu 
učiteli/třídní učitelce.  

Činnost zájmových kroužků začíná v týdnu od 16. září 2019. 

 

Pondělí:  KYTARA 13:15 - 14:15, 4., 5. třída, vede p. Kolář 

            13:45 – 14:45, 3. třída, vede p. Kolář 

 KROUŽEK ANGLIČTINY 13:00 – 13:45, 2., 3. třída, vede p. Mikl 

 SBOR 13:45 – 14:30, 1. - 5. třída, vede pí. Dohnalová 

Úterý: FLÉTNA 13:00 – 13:30, 1., 2. třída, max. 6 dětí, vede pí. Prokopcová 

            13:45 – 14:30, 3. – 5. třída, max. 6 dětí, vede pí. Prokopcová 

 KROUŽEK ANGLIČTINY 13:00 – 13:45, 4., 5. třída, vede p. Mikl 

Středa:  SPORTOVNÍ HRY 13:00 - 14:45, 1.- 5. třída, vede pí. Řoutilová 

Čtvrtek:  MYSLIVECKÝ KROUŽEK 13:00 - 14:45, 1.-5. třída, vede p. Sova 

Pátek:  KROUŽEK ANIMACE 13:15 – 14:15, 3. – 5. třída, vede pí. Gromovská 

 

Mimoškolní zájmová činnost: 

Náboženství – 1. - 5. třída, v pátek 13:00 – 13:45, vede Mgr. Vítězslav Holý 
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Přihláška do kroužku je závazná na celý školní rok. Pokud dítě na kroužek nemůže přijít, je 
nutné jeho nepřítomnost písemně omluvit předem nebo dodatečně vedoucímu kroužku. 

 

Přihlášku do zájmových kroužků prosím odevzdejte nejpozději do 11. září 2019 třídnímu 
učiteli/třídní učitelce.  

 

(Pozn. v době od 13 hod. do 14:30 hod. tráví žáci čas mimo školní družinu. V tuto dobu není možné 
děti vyzvedávat. Po finanční stránce je výhodnější přihlásit dítě na více kroužků, neboť částka 90,- Kč 
měsíčně je stejná, i když žák navštěvuje jeden nebo několik kroužků.) 

 

 

Závazně přihlašuji svého syna/svoji dceru  

 

…………………………………………………………………………………............ 

žáka/žákyni …………. třídy do zájmového kroužku: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum: 

Podpis rodičů: 
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Nabídka zájmových kroužků 

pro žáky II. stupně – šk. rok 2019/2020 

 

Zájmové kroužky budou ve školním roce 2019/2020 pracovat v rámci školního klubu, proto všichni 
žáci, kteří chtějí navštěvovat tyto kroužky, musí být ve školním klubu přihlášeni.  

Poplatek za ŠK činí 60,- Kč měsíčně a bude vybírán do elektronické pokladny  

v září za měsíce - září – prosinec 4x60= 240,- Kč 

v lednu za měsíce - leden – červen 6x60= 360,- Kč 

Bližší popis kroužků naleznete na školních webových stránkách www.zszahori.cz/skolni-druzina/ 

 

Přihlášku do zájmových kroužků prosím odevzdejte nejpozději do 11. září 2019 třídnímu 
učiteli/třídní učitelce.  

Činnost zájmových kroužků začíná v týdnu od 16. září 2019. 

 

Středa:  KROUŽEK ANGLIČTINY 13:30 - 14:45, 6. - 9. třída, vede p. Mikl 

Čtvrtek:  MYSLIVECKÝ KROUŽEK 13:00 - 14:45, 6., 7. třída, vede p. Sova 

 KROUŽEK NĚMECKÉHO JAZYKA 13:30 – 15:00, 6., 7. třída, vede pí. Hauserová 

Pátek:  KYTARA 13:00 - 14:00, 6. - 9. třída, vede p. Kolář  

 KROUŽEK INFORMATIKY 13:00 – 13:45, 6. – 9. třída, vede pí. Hauserová + odborník 

 

 

Mimoškolní zájmová činnost: 

Náboženství – 1. - 9. třída, v pátek od 13:00, vede Mgr. Vítězslav Holý 

Čtenářský klub – 6. - 9. třída, ve středu od 13:30 – 15:00, vede pí. Lazecká 
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Přihláška do kroužku je závazná na celý školní rok. Pokud dítě na kroužek nemůže přijít, je 
nutné jeho nepřítomnost písemně omluvit předem nebo dodatečně vedoucímu kroužku. 

 

Přihlášku do zájmových kroužků prosím odevzdejte nejpozději do 11. září 2019 třídnímu 
učiteli/třídní učitelce.  

 

(Pozn. v době od 13 hod. do 14:30 hod. tráví žáci čas mimo školní družinu. V tuto dobu není možné 
děti vyzvedávat. Po finanční stránce je výhodnější přihlásit dítě na více kroužků, neboť částka 60,- Kč 
měsíčně je stejná, i když žák navštěvuje jeden nebo několik kroužků.) 

 

 

Závazně přihlašuji svého syna/svoji dceru  

 

…………………………………………………………………………………............ 

žáka/žákyni …………. třídy do zájmového kroužku: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum: 

Podpis rodičů: 

 


