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Zájmové kroužky 2020/2021 

V letošním roce jsme nuceni reagovat na události, které ovlivňují celou společnost, a proto je nabídka zájmových kroužků značně omezena.  
Kroužky, které jsou nabízeny žákům v jednom ročníku, budou otevřeny již nyní, otevření kroužků „mezitřídních“ (šedé řádky) ovlivní další 
vývoj situace, ale otevření plánujeme až od II. pololetí letošního školního roku.  
Z níže uvedených informací proto vyberte ty, které jsou pro aktuální nabídku relevantní. 

Žák je do zájmového kroužku v rámci doplňkové činnosti školy přijat na základě písemné přihlášky podepsané zákonným zástupcem. 
Poplatek za docházku do zájmového kroužku v rámci doplňkové činnosti školy je zpravidla 100,- Kč/měsíc /kroužek. (v případě, že kroužek trvá 1h týdně) 
a vybírá se vždy částka na celý školní rok (800,- Kč), pokud tato není stanovena jinak. 
Cenu za kroužek lze v případě vysoké materiálové náročnosti navýšit.   
V případě jiné frekvence činnosti se částka za kroužek úměrně zvyšuje či snižuje.  
Za každý zájmový kroužek se platí zvlášť a každý žák se může přihlásit do libovolného počtu kroužků.  
U zájmových kroužků, které nejsou organizované školou, si cenu stanoví organizace popř. externí pracovníci, kteří kroužek ve škole provozují (tuto cenu škola 
ovlivňovat nebude ani nemůže). 
Po přihlášení a zaplacení částky je žák povinen navštěvovat zájmový kroužek alespoň jedno pololetí. Zaplacenou částku je možné vrátit pouze ze závažných 
důvodů (např. dlouhodobá nemoc, úraz, odstěhování žáka, přerušení provozu školy, …).  
Přihlášku na zájmový kroužek si žák vyžádá od vedoucího kroužku! Platby se provádí úhradou přes POKLADNU systému Školní program.  
Z vybraných peněz jsou za tuto činnost odměňováni vedoucí zájmových kroužků a jsou z nich hrazeny náklady. 
Při nezaplacení poplatku ve stanoveném termínu může být žák ze zájmového kroužku vyloučen. 
Pravidelná činnost kroužků ve školním roce 2020/2021 bude probíhat od 5. 10. 2020 do 28. 5. 2021, přesné časy zahájení a místo konání jednotlivých kroužků 
budou včas oznámeny jejich vedoucími. 

pozn.: O zařazení do kroužku rozhoduje vedoucí kroužku dle pořadí odevzdaných přihlášek se současným zaplacením poplatku, které je pro pořadí rozhodující. 
Po dosažení max. limitu žáků v kroužku bude přihlašování uzavřeno a další případní zájemci nebudou do kroužku zařazeni.  
Minimální počet pro otevření zájmového kroužku je 8 žáků, pokud není školou stanoveno jinak. 
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 název kroužku ročník 
(třída) 

kdy 
(den + hodina) 

kde 
(učebna č.) 

vedoucí max. limit 
počtu žáků 

pozn.: 

1 Míčové hry 4. – 5. 
           Úterý     
     13:15-14:00 tělocvična Benešová 15 Po uvolnění tělocvičny (13:15) 

2 Sportovní hry 1. 
Čtvrtek 

13:15-14:00 tělocvična + areál Černá 15 Po uvolnění tělocvičny (13:15) 
3 Šikulové  2. 

Středa 
12:15-13:00 2.A Matějčková 15  

4 Atletika 3. – 5. 
ST 

13:15-14:45 tělocvična + areál FUK 15  
5 Angličtina 2. 

          Pondělí 
      12:30-13:15 2.třída Černá 10  

6 ČJ a M - příprava na přijímací zkoušky 5. 
Středa 

12:25 – 13:10 5. B Hasmanová   
7 Zdravotní tělesná výchova 2. – 4. 

Středa 
 12 30- 13 15 sokolovna 

Reitingerová 
Lipertová 12  

8 Keramika 3. 
Úterý 

13:15 – 14:45 ateliér Žlábková 10 
1krát za 14 dní 

(1300 Kč) 
9 Sbor  6. – 9. 

Středa 
13:30 – 14:30 5. A 

Štrejnová, 
Čiperová Min. 15  

 Workout  
Pondělí 

14:00 – 15:00 tělocvična externista  
přihlášky řešit s externistou; 

jiná cena 
 Věda nás baví 1. – 5. 

Pondělí 
13:15 – 14:15 uč. č.dv. 1 externista  

přihlášky řešit s externistou; 
jiná cena 

 ZUŠ Velešín – výtvarný obor 1. – 9.  učebny ZŠ externista  
přihlášky řešit se ZUŠ; jiná 

cena 
 ZUŠ Velešín – hudební obor 1. – 9.  učebny ZŠ externista  

přihlášky řešit se ZUŠ; jiná 
cena 

 ZUŠ Velešín – výtvarný obor 1. – 9.  Vv ateliér externista  
přihlášky řešit se ZUŠ; jiná 

cena 
 

Nabídka kroužků není definitivní, může se ještě změnit v souvislosti s (ne)otevřením některých zde uvedených kroužků. 
Pokud by někdo z externistů (rodiče, …) měl zájem o vedení zájmového kroužku, který v nabídce chybí, kontaktujte vedení školy.  


