
Informace k nabídce kroužků  

Jako každý rok nabízíme vašim dětem kroužky z různých oblastí. Většinu zajišťuje 
Společnost Kroužky. Pouze nadstandardní aktivity pro nadané děti a programování s robotem 
Emilem povedou naše paní učitelky. Kroužek Hollywood Club a Kutilskou dílnu povedou lektoři 
ze Společnosti Berukroužky. Princip vedení a přihlašování je stejný. 

Vedoucí kroužků si děti z družiny sami vyzvedávají a následně je i do družiny vrací. 
Nemusíte tedy mít žádné starosti. 

V úterý přinesou vaše děti nabídku kroužků /přihlášku a také letáček od Společnosti 
kroužky. Pokud budete mít o nějaký kroužek pro vaše děti zájem, přihlášku vyplníte, 
podepíšete a do čtvrtka 3.9. vrátíte do školy. Rodiče žáků 4. a 5. třídy vyplní přihlášku vždy. Na 
přihlášce budou děti ze čtvrtých a pátých tříd zaškrtávat, zda mají zájem o druhou hodinu 
s Katii, páteční Robotiku nebo o žádnou hodinu navíc. 

Já vám poté o víkendu napíši, jaké kroužky se doopravdy otevřou – záleží vždy na počtu 
přihlášených. Nejméně jich musí být 7 / na flétně 5/. Do té doby, prosím, nepřihlašujte děti na 
stránkách Společnosti Kroužky.  Další informace k placení a přihlašování dostanete teprve 
tehdy, když bude kroužek otevřen. 

Kroužek programování s Robotem Emilem povede paní učitelka Lucáková, která se 
zúčastnila školení pro vedení tohoto kroužku a který je vhodný pro děti ze 2. + 3. třídy. Děti 
budou programovat na tabletech, dostanou i pracovní sešit. Škola vlastní roční licenci k výuce 
tohoto kroužku. 
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    Školní družina 

Školní družina bude mít v letošním roce tři oddělení. Ranní družina bude mít jedno 
oddělení. Ranní družina je do 8.05. Pokud přivedete děti v 8.05, pošlete je již do jejich tříd.  
  
I. oddělení / děti z 1. a 4. třídy/ bude mít na starosti Magda Skalová, 
II.oddělení /dětí z 2. třídy a 3.třídy/ Bc. Zuzana Hecová.  
III. oddělení / děti z 5. třídy/ bude mít na starosti Mgr.Markéta Havířová. Toto oddělení bude 
otevřeno do 14:30, potom se děti rozdělí do zbývajících oddělení. Aby nedocházelo ke 
zbytečnému „míchání dětí„  zvažte, zda je nutné, aby děti z páté třídy chodily ještě od 14:30 
do družiny.  
II. oddělení bude otevřeno do 15.45 hodin, potom se děti spojí s odd. I. Od 15.45 zvoňte, proto 
na odd. I.  
I. oddělení bude otevřeno do 17.00 hod. Jako loni, budeme mít i letos „anglickou družinu“ pro 
děti z 1., 2.a 3. třídy. V této době bude s dětmi v družině/v učebně angličtiny paní učitelka 
Polívková a  bude s dětmi hrát anglické hry. 
Anglická družina/ klub je pro děti z 1.třídy otevřena v pátek od 13.45 – 14.40, z druhé třídy ve 
středu 13:45 – 14.40  a pro třetí třídu ve čtvrtek 14.30– 15.15.  
 
 

První školní den dostanou děti přihlášku do družiny, kterou prosím vyplňte. Hlavně 
vyplňte všechny osoby, které budou moci vaše dítě z družiny vyzvednout. Pokud osoba nebude 
na přihlášce uvedena, nebude moci paní vychovatelka dítě bez další konzultace s vámi / příp. 
písemné žádosti/, vydat. Nezapomeňte, prosím, vyplnit odchody dětí. Jedná se o to, zda dítě 
bude navštěvovat družinu do 14:30 nebo déle a pak zda se může zúčastnit pobytů venku 
s družinou mimo areál školy. 

Pokud bude dítě odcházet výjimečně samo, nezapomeňte dítěti napsat na lístek, že za 
něho odchodem z družiny přebíráte právní zodpovědnost. 

Pobyty venku mimo areál družiny budou v tomto školním roce organizovány v pondělí 
a středu vždy od 14:00 – 15:40. Pokud budou mít v té době děti nějaký kroužek nebo 
vyučování, budou zůstávat ve svém oddělení. 
 
Tel. čísla na jednotlivá oddělení : 
 
Oddělení č. 1 Magdalena Skalová: 776 645 155 
Oddělení č. 2 Bc.Zuzana Hecová: 777 425 327 
Oddělení č. 3 Mgr. Markéta Havířová: 775 678 759 
 
Družina bude mít na chodbě vlastní nástěnku, kde se dozvíte vše potřebné k provozu družiny, 
k omlouvání a vyzvedávání dětí. Děti budou v září chodit hodně na zahradu, myslete na to, až 
jim budete ráno připravovat oblečení, aby se mohly na zahradě vyřádit a samozřejmě případně 
i zašpinit. 
 

  

 


