
ZÁJMOVÉ KROUŽKY POŘÁDANÉ SRPŠ VELKÉ OPATOVICE 
 
1. pololetí – říjen 2017 až leden 2018 – 4 měsíce 
2. pololetí – únor 2018 až květen 2018 – 4 měsíce 
 
 
* VAŘENÍČKO          Úterý, 1x za 14 dnů  Cena na pololetí 

 pro děti 1. - 6. třída        15:00 - 17:00               400 Kč 
 v případě většího zájmu budou 2 skupiny, 1x za 14 dnů 
 vyučující: Jana Hrdličková, min. 8, max. 12 osob v kroužku 

 
 
 
* KERAMIKA   

 pro děti od 2. třídy      Cena na pololetí 
 1. skupina, vyučující:  Mgr. Jana Šafářová Pondělí 13:00 - 14:30        550 Kč 
 2. skupina, vyučující:  Ing. Zita Románková Úterý 14:30 - 16:00        550 Kč 
  1x týdně, min. 8, max. 10 osob v kroužku 
  různé techniky s keramickou hlínou, glazování, vypalování v peci aj. v keramické   

        dílně 
 
 
 
* ORIENTÁLNÍ TANEC     Středa  Cena na pololetí 

 pro dívky - stupeň začátečník, 1x týdně  14:00 - 15:00           400 Kč 
 pro dívky - stupeň pokročilé, 1x týdně  15:00 - 16:00                 400 Kč 
 výuka pohybu, vnímání hudby, tanec s penízkovými šátky, závoji a svíčkami 
 vyučující: Mgr. Lenka Jandlová, min. 6, max 10 osob v kroužku, malá tělocvična 

 
 
 
* TANEČNÍ KROUŽEK – STREET DANCE, MAZURKA, PLES. PŘEDTANČENÍ   

    Pátek  Cena na pololetí 

 pro děti 1. - 5. třída    13:00 - 14:30           400 Kč 
 pro děti 6. – 9. třída    14:30 - 16:00            400 Kč 
 1x týdně, 90 minut, min. 5, max. 15 dětí v kroužku, malá tělocvična 
 vyučující: Lenka Vymlátilová 
  mladší děti – výuka tanečků pro děti, tanec ve volném stylu  
  starší děti – tanec ve volném stylu, street dance, ples. předtančení 

 
 
 
 
 
 

*MLADÝ ZDRAVOTNÍK                                    Čtvrtek                   Cena za pololetí 
 Pro žáky 1. st                                              15:30-16:30               350 Kč 
 Pro žáky 2. st.                                           16:30-17:30               350 Kč 
 Nauka první pomoci, resuscitace, obvazové techniky, dopravní nauka 
 Vyučující:M. Jurková, J. Lukešová – zdravotní sestry 
 Minim. 10 dětí ve skupině 

 
 
 
* DĚTSKÁ JÓGA           Cena na pololetí 

 Jóga pro děti 1. - 4. tříd         Středa  13:00 - 14:00                                 500 Kč 
                                    Nebo  čtvrtek        13:30 -  14:30                         
 Teenage jóga pro děti 5. – 9. třída – po domluvě, dle zájmu            
 1x týdně, 60 minut, min. 5, max. 13 dětí v kroužku, malá tělocvična 
 vyučující: MgA. Zdeňka Selingerová - cvičitelka s akreditací MŠMT ČR 

 
 
 
* LEZENÍ NA UMĚLÉ STĚNĚ           Úterý     Cena na pololetí  

 pro děti 3. - 5. třída      15:05 - 16:00     350 Kč/10 lekcí  
 pro děti 6. - 9. třída      16:00 - 17:00     350 Kč/10 lekcí 
 pro rodiče s dětmi (1. až 9. třída)    18:00 - 19:00     500 Kč/10 lekcí 
 1x týdně, minimálně 8 osob v kroužku, tělocvična ZŠ 
 vyučující: Mgr. David Ševčík 

 
 
 
* POHYBOVÁ PRŮPRAVA         Pondělí     Cena na pololetí 

 pro žáky 1. – 5. Třída,                                           14:45 – 15:45                  500 Kč 
 Gymnastika, aerobic, nácvik choreografií na vystoupení 
 1x týdně, min. 8 a max. 14  dětí,velká tělocvična ZŠ 
 vyučující: Mgr. Radka Jelínková - Instruktor aerobiku pro děti, lektorka projektu 

Děti na startu - všeobecná pohybová průprava dětí. 
 
 
*PLAVÁNÍ 

Lekce plavání budou probíhat od února 2018, budeme včas informovat. 
 
 
 Informace a   přihláška k vyplnění na druhé straně!!! 

    
   Přihlášku odevzdejte třídnímu učiteli do 20. září 2017 
 
 



 

 
 
 
 
 
INFORMACE 
Kroužky nejsou v rámci školní družiny, proto jsou plně hrazeny a tato částka je 
určena vyučujícímu popř. na úhradu nákladů souvisejících s kroužkem (např. 
suroviny na vaření, pomůcky apod.). 
Nabídka je určena pro školní rok 2017/2018 a částka je kalkulována na jedno 
pololetí – za 4 měsíce nebo na počet lekcí. Na 2. pololetí může být kalkulovaná 
nová částka. V případě, že se kroužky nenaplní, nebudou otevřeny. 
Upozorňujeme, že se termíny mohou změnit na základě rozvrhů – o této změně 
Vás budeme informovat na uvedené kontakty. 
Částka bude hrazena převodem na bankovní účet SRPŠ s uvedením jména žáka 
a variabilního symbolu. Platba musí být provedena do 14 dnů od začátku 
kroužku. Děti dostanou od lektora konkrétní údaje k platbě při začátku kroužku 
každého pololetí.  
 
Kroužky začínají od 2. října 2017 a končí 31. května 2018 
 
kontakt:      srpsvo@seznam.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO KROUŽKU SRPŠ V. OPATOVICE 

 
 
Jméno a příjmení: ………………………………….……………..………....        
 
Adresa: ………………………………………………………………...……..  
 
Datum narození: ………………..………..……….      Třída: ……….……  
 
Zákonný zástupce: Jméno: ……………………………………....…………. 
 
tel: ….…………………………… e-mail: ….……………….……................ 
 
Zdravotní omezení: ………………………………………………...……….. 
 
Zájmový kroužek: ……………………………………………...…………… 
 

…………………………………………………………... 
    

……………………….………………………………….. 
 

………………………….……………………………….. 
 
Prohlašuji, že moje dítě, které je přihlášeno do zájmového kroužku: 

 bude na kroužek docházet: samo   x   v doprovodu ……………………. 
 bude z kroužku odcházet: samo   x   v doprovodu ……………………. 
   (nehodící škrtněte) 

 
Souhlasím, aby moje dítě pracovalo ve výše uvedeném zájmovém kroužku. Souhlasím 
s tím, aby osobní údaje byly použity k potřebám SRPŠ Velké Opatovice. Souhlasím 
s fotografováním mého dítěte a se zveřejňováním fotografií v rámci propagace činnosti 
kroužků a zařízení SRPŠ Velké Opatovice. 
V případě ukončení docházky dítěte musíte o této skutečnosti informovat vyučujícího.  
Vyplněním a odevzdáním přihlášky prohlašuji, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé 
a vyjadřujete svůj souhlas s jejich zpracováním.  
 

 
………………………………………………. 
      podpis rodiče – zákonného zástupce 
 
 



 
DOUČOVACÍ HODINY 

 
7:00 – 7:45 hod. 

 
 
PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY 
-úterý 
-pro žáky 9. tříd 
-děti budou řešit vzorové příklady k přijímacím zkouškám  
-říjen – duben 
-vyučující: Mgr. L. Jandlová, Mgr. P. Müllerová 
Cena za 7 měsíců: 1000Kč 
 
 
 
 
PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA 
-středa 
-pro žáky 9. tříd 
-děti budou řešit vzorové testy k přijímacím zkouškám 
- říjen – duben 
- vyučující: Mgr. P. Rotalová 
-cena za 7 měsíců: 1000 Kč  
 
 
 
Přihlášky odevzdávejte do 20. září 2017 třídnímu učiteli 
Informace o platbě dostanou žáci na 1. doučovací hodině 
Platbu proveďte do 14 dnů od zahájení doučování 
 
 
 

 
  
 

 
 

 
 
PŘIHLÁŠKA NA DOUČOVACÍ HODINY  SRPŠ V. OPATOVICE 
 
 
Jméno a příjmení: ………………………………….……………..………....        
 
Adresa: ………………………………………………………………...……..  
 
Datum narození: ………………..………..……….      Třída: ……….……  
 
Zákonný zástupce: Jméno: ……………………………………....…………. 
 
tel: ….…………………………… e-mail: ….……………….……................ 
 
 
 
 
DOUČOVÁNÍ -PŘEDMĚT:…………………………………………….… 
 
 
                                                …….………………………………………… 
 
       Souhlasím, aby moje dítě pracovalo ve výše uvedené doučovací hodině. Souhlasím 
s tím, aby osobní údaje byly použity k potřebám SRPŠ Velké Opatovice.  
V případě ukončení docházky dítěte musíte o této skutečnosti informovat vyučujícího.  
Vyplněním a odevzdáním přihlášky prohlašuji, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé 
a vyjadřujete svůj souhlas s jejich zpracováním 
 
 
Kontakt: srpsvo@seznam.cz 
 
 
 
                                         ………………………………………………… 
                                           Podpis zákonného zástupce 


