Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice,
17. listopadu 1225 okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2021/22
Vážení rodiče,
také ve školním roce 2021/22 nabízíme pro Vaše děti na naší škole výuku zájmových kroužků, kterými tak
chceme rozšířit a zlepšit celkovou nabídku školy na výchovu a vzdělávání dětí. Výuka kroužků bude probíhat
v prostorách školy hned po vyučování a bude zajištěna našimi pedagogy, případně externími lektory. Kroužky
probíhají od října do konce května a jsou většinou zdarma. Současně otvíráme zájmové kroužky pro
přihlášené děti do školní družiny (samostatné přihlášky – obdrží děti ve školní družině).

Přehled zájmových kroužků:
Název kroužku:

Vyučující:

Basketbal
(pro žáky 1. – 5. ročníku)

p. Jaroslav Mužík
(samostatná přihláška)

Veselá věda

p. Eva Kytková
(ve spolupráci s Veselou vědou)

(kroužek vědeckých
pokusů pro děti 1. – 5.
ročníku)
Zažij a poznej
(pro žáky 1. – 2. ročníku)
Klub nadaných dětí
(pro žáky 3. – 5. ročníku)
Angličtina pro prvňáčky
(pro žáky 1. B a 1. C)
Hravá angličtina
(pro žáky 2. B)
Hudební kroužek
(pro žáky 5. – 9. ročníku)
3D tisk, 3D modelování
(pro žáky 6. – 9. ročníku)
Programování + robotika
(pro žáky 3. – 5. ročníku)
Programování + robotika
(pro žáky 6. – 8. ročníku)
Programování + robotika
(pro žáky 3. – 5. ročníku)

Den a čas:
úterý
14.30 – 15.30
- od 13. 9. 2021

Cena na 1. pololetí

středa
15:00 – 16:00

zpoplatněno
(viz info z letáčku)

p. uč. M. Petrlíková

středa
13:00- 14:00

p. uč. Renáta Malášková

úterý
1krát měsíčně

1 200 Kč
(jako loni)
zdarma
(poplatky jen za
vstupy a materiál na
pokusy

-

informace a přihlášky na
www.veselaveda.cz

p. uč. Lenka Palacká
(1 skupina – přihlášky uzavřeny)
p. uč. Lenka Palacká
(1 skupina – přihlášky uzavřeny)

čtvrtek
5. vyuč. hodina
pondělí
13:00 - 13:45
pondělí
7:00 – 7:50
středa
14:00- 15:00
úterý
13.00 – 13.45
úterý
14.00 – 15.00

p. uč. Lenka Palacká
(2 skupiny – přihlášky uzavřeny)

středa
13.00 – 13.45

p. uč. Milada Vývodová
p. uč. Hana Žárská
p. uč. Martin Galia
p. uč. Roman Frej

zpoplatněno
(viz info z letáčku)

zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
(projekt
OKAP/Mensa-Škola 4)

Programování + robotika
(pro žáky 6. – 7. ročníku)

p. uč. Lenka Palacká
(2 skupiny – přihlášky uzavřeny)

Čtenářský klub
(pro žáky 6. – 9. ročníku)

p. uč. Vlaďka Iklová

Příprava na přijímačky
Čj – 9. B

p. uč. Vlaďka Iklová

Příprava na přijímačky
MA – 9. B

p. uč. Věra Keppertová

Příprava na přijímačky
Čj – 9. A
Příprava na přijímačky
M – 9. A

p. uč. Iva Bukovjanová
p. uč. Jana Dobiášová

středa
14.00 – 15.00
čtvrtek
14.00 – 15.30
pátek – sudý
týden
14:00 – 15.30
pátek – lichý
týden
14:00 – 15.30
úterý
14:00 – 14:45
čtvrtek
14.50 – 15.35

zdarma
(projekt
OKAP/Mensa-Škola 4)
zdarma
zdarma

zdarma
zdarma
zdarma

V případě zájmu vyplňte přiloženou přihlášku a pošlete zpět škole do pátku 24. 9. 2021. Pokud budete mít
zájem o více kroužků, vyplňte prosím přihlášku na každý kroužek zvlášť. Přihlášky si můžete také vyzvednout
u svých TU nebo stáhnout z našich www (viz - Zájmové kroužky).
Těšíme se na Vás ☺
V Kopřivnici dne 3. 9. 2021

Z. Havlíková, ŘŠ + vyučující ZK

