
ZÁJMOVÉ KROUŽKY POŘÁDANÉ SRPŠ VELKÉ OPATOVICE – 
ŠKOLNÍ ROK 2022/23 

 
1. pololetí – říjen 2022 až leden 2023 – 4 měsíce 
2. pololetí – únor 2023 až květen 2023 – 4 měsíce 

 
* VAŘENÍČKO A PEČENÍČKO     Středa, 1x za 14 dnů    Cena za pololetí 

15:15 - 16:45       800 Kč 
 - pro děti 1.-9. třída    
 - v případě většího zájmu budou 2 skupiny, 1x za 14 dnů 
 - min. 8, max. 12 osob v kroužku, 90 minut, ve školní cvičné kuchyňce 

 - vyučující: Jana Hrdličková 

 
* FLORBAL           Středa Cena za pololetí 

15:15 - 16:45         500 Kč 

 - pro děti 5.-9. třída                     
 - technika a pravidla hry, min. 10 osob v kroužku, 90 minut, velká tělocvična ZŠ 

 - vyučující: Jiří Říha, Marek Řeháček  
 
* DĚTSKÁ JÓGA                     Čtvrtek Cena za pololetí 

12:45 - 13:45         500 Kč 
- jóga pro děti 1.-5. třída                                        

 - 1x týdně, min. 8 osob v kroužku, malá tělocvična ZŠ 

 -  vyučující: MgA. Zdeňka Selingerová – cvičitelka s akreditací MŠMT ČR 

 
* MLADÝ ZDRAVOTNÍK                   Čtvrtek Cena za pololetí 

14:30 - 15:30        500 Kč 

  - pro žáky 3.-9. třída                                                              
  - nauka první pomoci, resuscitace obvazové techniky 

  - 1x týdně, min. 8 osob v kroužku, malá tělocvična ZŠ 

  - vyučující: Martina Švancarová, Jana Lukešová – zdravotní sestry  
 
* ANGLICKÁ KONVERZACE        Čtvrtek Cena za pololetí 

14:30 - 15:30       500 Kč 

 - pro děti 6.-9. třída, 1x týdně, min. 8, max. 12 osob v kroužku; jazyková učebna  
 - vyučující: rodilá mluvčí Zahra Souček 

 
* LEZENÍ NA UMĚLÉ STĚNĚ 
 
  - pro děti 3.-9. třída                    Úterý          Cena 

  - 1. skupina     15:15 - 16:15     350 Kč/10 lekcí 
  - 2. skupina     16:15 - 17:15     350 Kč/10 lekcí 
  - Rodiče s dětmi    17:15 - 18:15     500 Kč/10 lekcí 
  - vyučující: Mgr. David Ševčík, velká tělocvična ZŠ 

 

* ZÁBAVNÁ MATEMATIKA        Středa Cena za pololetí 

15:15 - 16:15        500 Kč 

 - pro děti 5.-9. třída    
 - logické úlohy, číselné hlavolamy, kouzla s čísly a tvary; ve třídě 8.B 
 - vyučující: Mgr. Pavla Müllerová 

 
* ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA 

      Pátek Cena za pololetí  
 - pro děti 1.-2. třída    12:45 - 13:45        500 Kč  
 - vyučující: Mgr. Radka Jelínková 

    Čtvrtek Cena za pololetí  

 - pro děti 3.-5. třída    15:00 - 16:00            500 Kč  

 - vyučující: David Loukota  

 - 1x týdně, min. 8 osob v kroužku; dle počasí – hřiště nebo velká tělocvična ZŠ 
 
* ŠACHOVÝ KROUŽEK        Úterý Cena za pololetí 

15:45 - 16:45         500 Kč 
 - pravidla hry, technika, strategie, rozvoj paměti, logického a kombinačního myšlení 
 - pro děti 1.-9. třída, 1x týdně, min. 8 v kroužku  

 - vyučující: Jan Staněk, Jaroslav Hrbata – trenérské licence 

 
* KROUŽEK ROBOTIKY       Pondělí Cena za pololetí 

15:15 - 16:45        600 Kč 

  - pro žáky 6.-9. třída 

  - sestavování, oživení a programování robotů, ověřování správnosti programu    
  - 1x týdně, min. 8, max. 15 osob v kroužku; učebna informatiky 

  - vyučující: David Loukota 
 

* MUZIKÁLOVÉ TANČENÍ        Pátek Cena za pololetí 

15:30 - 16:30        500 Kč 

  - pro žáky 5.-9. třída 

  - tanec a zpěv za zvuků populární a muzikálové hudby                                             
  - 1x týdně, min. 8, max. 12 osob v kroužku; malá tělocvična ZŠ 

  - vyučující: Justýna Foretová 

 

* PLAVÁNÍ – NABÍDKA BUDE ZVEŘEJNĚNA OD 2. POLOLETÍ 2023  

  - pro děti 1.-9. třída, předběžně stanovený den – čtvrtek, 10 lekcí 

  - vyučující: Mgr. David Ševčík, bazén ZŠ 

 

Přihláška a souhlas se zpracováním osobních údajů k vyplnění na druhé 
straně! 
 

V případě zájmu o kroužek odevzdejte vyplněné třídnímu učiteli nejpozději 
do pátku 23. 9. 2022. 
 

Kontakt: srpsvo@seznam.cz 

mailto:srpsvo@seznam.cz


 
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Správce osobních údajů: SRPŠ Velké Opatovice, Mládežnická 499 

Já, níže podepsaný/á, souhlasím, aby SRPŠ Velké Opatovice, (dále jen spolek) v 

souvislosti 

s organizací zájmového kroužku a prezentací jeho činnosti zpracovával a uchovával osobní 
údaje 

mého dítěte (jméno, příjmení, adresa bydliště, rodné číslo) pro následující účel: 
1) Organizace zájmového kroužku (vedení docházky, knihy úrazů, identifikace dětí apod.) 
2) Pořizování a následné zveřejnění fotografie, zvukových a obrazových záznamů – 

v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek za účelem 

prezentace její činnosti. 
Souhlas uděluji do doby ukončení zájmového kroužku v daném školním roce. 
Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu 
příjemci, ale 

budou zpřístupněny všem osobám, které navštíví oficiální webové stránky spolku. 

Spolek nenese odpovědnost za případné další zpracování výše uvedených zveřejněných 

osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je neslučitelné s tímto 

účelem. 
Máte právo: 

a) Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným zástupci spolku, 

b) požadovat umožnění přístupu Vašim k osobním údajům, 
c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje 

zpracovávané u spolku jsou nepřesné), 
d) požadovat vymazání vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování, 

e) podat stížnost u dozorového orgánu. 
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými 
ustanoveními 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 
Svá práva vůči spolku uplatňujte písemně cestou statutárního zástupce spolku. 

Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji souhlas se zpracováním osobních údajů pro shora 
uvedené 

účely a jmenovitě vyjadřuji: 
souhlas       nesouhlas – s účelem zpracování uvedeným pod bodem 1) výše 

souhlas       nesouhlas – s účelem zpracování uvedeným pod bodem 2) výše 

 

Příjmení a jméno zákonného zástupce:  
 

……………………………………………………………………..….……………………... 
 

Podpis: ……………………………………………………………….…………………….... 
 

V ………………………………………………………..………. dne …………………….... 
 
 
 

 
PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO KROUŽKU SRPŠ V. OPATOVICE 
 
Dítě:  
 

Jméno a příjmení: ………………………………….……………..……….... 
 
Adresa: ………………………………………………………………...…….. 
 
Datum narození: ………………..………..………. Třída: ……….……..… 
 
Zákonný zástupce:  
 

Jméno a příjmení: ………………………………….……………..……….... 
 
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) 
 

Dítě musí splňovat bezinfekčnost a podmínky docházky do ZŠ Velké 
Opatovice podle aktuálních epidemiologických nařízení. V případě známek 
jakéhokoliv infekčního onemocnění nesmí dítě kroužek navštěvovat! Vedoucí 
kroužku má právo v případě podezření na onemocnění dítě z kroužku 
vykázat, toto oznámí rodičům. 
 

V případě ukončení docházky dítěte musíte o této skutečnosti informovat 
vedoucího kroužku. 

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


