
Vážení rodiče, 

v letošním školním roce 2022/2023 jsme pro Vaše děti připravili následující zájmové kroužky, které 

otevřeme při odpovídajícím počtu zájemců. Zde předkládáme jejich nabídku, časový rozpis a cenovou náročnost. 

Kroužek, o který máte zájem, označte a odstřihnutou část vraťte obratem třídnímu učiteli.   

Činnost v jednotlivých zájmových útvarech bude zahájena v měsíci říjnu a ukončena posledního května. 

Poplatek činí 150 Kč za jeden kroužek na rok. Platí se za celý rok najednou.  

Rovněž upozorňujeme, že od všech dětí 2. až 5. ročníku vybíráme příspěvek na spotřební materiál 

(čtvrtky, školou poskytované sešity, papíry na kopírování) 200 Kč. K této částce je ještě nutno připočítat náklady 

na pracovní sešity, které již děti mají nebo je dostanou v průběhu školního roku. Každá třída platí podle jejich 

počtu a ceny –  

• 2. třída 600 Kč 

• 3. třída 600 Kč 

• 4. třída 600 Kč 

• 5. třída 450 Kč.   

Vybíráme též zálohu na školou pořádané výlety ve výši  400 Kč.  

Veškeré poplatky nutno uhradit do konce měsíce září  třídnímu učiteli nebo účetní školy. V letošním roce 

máme také naplánované dva ozdravné pobyty – zimní 3., 4. a 5. ročník a jarní pro 1. a 2. ročník. Prosíme 

zákonné zástupce, aby vyznačili, zda se žák těchto několikadenních pobytů zúčastní. Finanční rozvahu těchto 

akcí zatím v této hektické době nemůžeme předložit. Uděláme to v nejbližším možném termínu.  

 

…………………………………. zde odstřihněte……………………………………………………………. 

 

 

                                                   Jméno a příjmení, třída ………………………………………………………..                   

 

Dramatický kroužek (D. Lošková) - středa  13.45 – 14.30 hod  (2. – 5. ročník)       

Doučovací kroužek (G. Urbánková)    - středa  13.30 – 14.15  hod  (2. – 5. ročník)    zdarma  

Přírodovědný kroužek (V. Kotil) -  čtvrtek 14.45 – 15.30  hod  (3., 4. a 5. třída) 

Hasičský kroužek (H. Kyselová) – pátek 15.00 – 16.30 hod (1. – 5. ročník, zdarma) 

Dovedné ruce (S. Měchurová) – středa  13.00 – 14.00 hod  (1. – 2. ročník) 

Keramický kroužek (S. Měchurová) – úterý 13.00 – 15.30  hod (2. až 5. roč. ve dvou skupinách dle rozvrhu) 

Kroužek německého jazyka (A. Mžiková) – pondělí 14.15 – 15.00 hod (3., 4. a 5. ročník) 

Kroužek náboženství  (H. Janáčková Kojanová) – pátek 13.30 – 14.30 hod, zdarma) 

 

*zvolený kroužek vyznačte 

Ozdravného pobytu se můj syn(dcera) zúčastní                             ano      ne 

 

 

 

 

                                                              Podpis rodičů ............................................................ 


