
Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 

17. listopadu 1225 okres Nový Jičín, příspěvková organizace 

 

Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2022/23 

 Vážení rodiče, 

také ve školním roce 2022/23 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). 

V případě zájmu vyplňte přiloženou přihlášku a pošlete zpět škole do pondělí 26. 9. 2022. Pokud budete mít 

zájem o více kroužků, další přihlášku si můžete vyzvednout u svých TU nebo stáhnout z našich www 

(Zájmové kroužky). 

 

Přehled zájmových kroužků: 

Název kroužku: Vyučující: Den a čas: Cena na 1. pololetí 

Veselá věda p. Eva Kytková středa 
viz. samostatná 

přihláška 

Dramatický kroužek 
p. uč. Vývodová  

pátek              
zdarma  

(4. - 9. ročník) 7:00 - 7:45 

Příprava   

p. uč. Vývodová 

pondělí 

zdarma PZ - Čj - 9. B 7:00 - 7:45  

  od listopadu 

 Hudební kroužek 
 p. uč. Martin Galia 

pondělí  
 zdarma 

(pro žáky 5. - 9. roč.) 7:00 

Klub nadaných dětí 
(pro žáky 1. - 3. 
ročníku Světa 

vzdělání) 

p. uč. Kateřina 
Krutílková 

Klubová setkání 1x 
měsíčně v úterý 13:00 - 

14:00 h. 

100,- Kč (materiál na 
pokusy apod.) 

(přihlášky uzavřeny) 
Exekurze a projektové 

aktivity 1x měsíčně. 
poplatky za vstupy 
(exkurze, výlety) 

Programování + 
robotika 

p. uč. L. Palacká úterý 

zdarma  

(pro žáky 3. - 5. roč.) 
(1 skupina – 

přihlášky uzavřeny) 
12:30 – 13:30 

Programování + 
robotika 

p. uč. L. Palacká úterý 

zdarma  

(pro žáky 6. - 8. roč.) 
(1 skupina – 

přihlášky uzavřeny) 
14:00 – 15:00 



 

Název kroužku: Vyučující: Den a čas: Cena na 1. pololetí 

Programování + 
robotika 

p. uč. L. Palacká středa zdarma 

(pro žáky 3. - 5. roč.) 
(2 skupina – 

přihlášky uzavřeny) 
12:30 – 13:30 

(projekt OKAP/Mensa-
Škola 4) 

Programování + 
robotika 

p. uč. L. Palacká středa zdarma 

(pro žáky 6. - 8. roč.) 
(2 skupina – 

přihlášky uzavřeny) 
14:00 – 15:00 

(projekt OKAP/Mensa-
Škola 4) 

Čtenářský klub 
2.B 

Mgr. J. Šmídová 
čtvrtek Šablony III 

13:00 - 14:30 zdarma 

Příprava na PZ - ČJ - 
9.A 

Mgr. V. Iklová 
středa  

zdarma 
14:00 - 15.00 

Příprava na PZ - MA 
- 9.A, 9.B 

Mgr. V. Keppertová bude upřesněno zdarma 

Zažij a poznej p. uč. Vladislava 
Zátopková 

pondělí 
1 350 Kč 

(žáci 1. - 2. třídy) 13:30- 14:30 

Sportíci 
Mgr. I. Kocourková 

čtvrtek  
zdarma 

(žáci 1. tříd) 13:30-15:00 

Čtenářský klub 
Mgr. I. Kocourková 

středa  Šablony III 

(žáci 2. tříd) 13:00 - 14:30 zdarma 

3D tisk a modelování 
Mgr. Roman Frej 

pondělí  
zdarma 

(6. - 8. třída) 14:00 - 15:00 

Čtenářský klub 
II. stupeň 

Klub občanského 
vzdělávání a 

demokratického 
myšlení 

Mgr. Martin Galia 
čtvrtek Šablony III 

(II. stupeň) 14:00 - 15:30 zdarma 

 
------------------------------------------- zde oddělte, pošlete zpět škole do 26. 9. 2022 ---------------------------- 

 
Školní rok 2022/23   Přihláška do zájmového kroužku ve škole: 
 
Mám zájem o výuku mého dítěte v zájmovém kroužku ve škole: 

 
● …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
● …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

V Kopřivnici dne  ……………………………… Podpis rodičů: …………………………………………………………………… 


