Informace pro rodiče č. 4 – Zájmové kroužky 2018/19
▪ Začátkem měsíce října začnou na škole pracovat zájmové kroužky, do kterých se mohou děti již nyní hlásit.
kroužek

Vedoucí

náplň práce

cena za pololetí

datum a čas

ročník

Anglický jazyk

Biskupová
Alena

seznámení s jazykem – průprava mladších žáků
pro hladší vstup do výuky jazyka

200 Kč

středa
čtvrtek

1.
2.

Divadelní kroužek

Senciová
Veronika

divadelní průprava a nácvik vánočního
divadelního představení

Zdarma

úterý
16.00 – 17.00
(dovoz a odvoz dětí rodiči,
zahájení bude upřesněno)

1.– 5.

Hudební kroužek

Polehlová
Jaroslava

hudebně zaměřený kroužek s převahou hry na
flétnu (lze zdarma zapůjčit školní flétny), zpěvem
při kytaře, ale také drobným rukodělným tvořením

200 Kč

čtvrtek
13.30 – 15.00
(každý druhý týden
– zahájení 11. října)

1.– 5.

Kopaná

Kolařík
Aleš

rozvoj fyzické zdatnosti a obratnosti, kolektivní
cítění v rámci hry, rozvoj lásky ke sportu a pohybu

Zdarma

pondělí
14.00 – 15.15
(zahájení 1. října)

1. – 5.

Klub internet

Jánský
Roman

individuální využití internetu i veškerého
instalovaného SW na žákovských stanicích

kupon*

denně

2.– 5.

Myslivost

Bochníček
Martin

poznávání přírody, zákonitostí lesa, života zvěře
včetně praktických ukázek a pobytu v přírodě

zdarma

středa
13.30 – 15.00
(každý druhý týden
– zahájení 3. října)

1.- 5.

Paličkování

Radová
Vítězslava

technika hotovení krajek paličkováním
nově začínající kontaktovat paní Radovou na tel.
čísle 723 598 949 pro domluvu, co pořídit

Pro nově začínající vstupní
investice na pořízení vybavení
asi 1 000 Kč, dále platba 200 Kč
za pololetí

pátek
13.15 – 15.00
(zahájení 12. října)

1. – 5.

•
•
•
•
•

12.00 – 12.45
12.00 – 12.45

13.00 – 15.00

Přihlašuje se na jedno pololetí – přihlášky jsou k dispozici ve škole a ke stažení také na webových stránkách školy
Poplatek za účast v kroužku se liší podle materiálové náročnosti, kterou si práce v kroužku vyžaduje
Účast v kroužku je, v případě, že je žák přihlášen, povinná po celé přihlášené pololetí
* kupon v hodnotě 100 Kč opravňuje ke dvaceti návštěvám počítačů (bodový systém); maximálně 2x týdně
Přihlašování do kroužků proveďte do 21. října

▪ Nabídka soukromé výuky – s nabídkou soukromé výuky hry na klávesy, zobcovou flétnu a soukromé výuky jazyka německého a ruského pro zájemce (doučování ZŠ i SŠ)
se na mne obrátila Mgr. Darja Němcová, učitelka ZŠ Husova Náměšť nad Oslavou; tel. 775056777, darja.nemcova@seznam.cz
▪ Přečtení informací potvrďte prosím do karty „Informace pro rodiče“.

