Základní škola Marie Curie - Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, příspěvková organizace,
Husova 992, 362 51 Jáchymov, IČ: 70981043,tel: 353 811 505

Průzkum zájmu žáků a jejich rodičů o zařazení do zájmového úvaru
Ve školním roce 2018/2019 budou probíhat na základní škole tyto kroužky:

Název
kroužku
Pěvecký sbor
Ma.Cu.S Chorus
Sportovní hry

Kód
kroužku
001

Den

Hodina
14.00 – 15:00

Kapacit
a
10 - 15

úterý

002

Tanečně-rytmický
kroužek
Německý jazyk
Keramický
kroužek
Matematický
kroužek
Flétnička

Třída
1. – 9.

úterý

14:00 – 15:30

10 - 15

2. – 5.

003

úterý

13:00 – 14:00

15

1. – 3.

004

čtvrtek

13:30 – 14:30

10

1. – 3.

005

středa

14:00 – 16:00

6

006

středa

13:00 – 14:00

10

4. – 5.

007

čtvrtek

13:00 – 14:00

10

1. – 3.

4. – 9.

Vedoucí
kroužku
Bc. Kateřina
Kalvasová
Ing. Michal
Havlíček
Mgr. Marcela
Málková
p. Lada Baranek
Lapinová
p. Miroslav
Dvořák
Mgr. Marcela
Málková
Mgr. Marcela
Málková

Anotace kroužků:
Pěvecký sbor Ma.Cu.S Chorus – Kroužek na škole funguje s přestávkou již 8. rokem. Obsahem je zpěv písní
různých hudebních žánrů, od písní lidových až po současnost. Rozvíjen je především sborový vícehlasný zpěv,
ale i zpěv sólový. Součástí je i hra na doprovodné hudební nástroje.
Sportovní hry – Žáci v kroužku zlepší pohybové schopnosti a dovednosti formou pohybových her a soutěží,
získají povědomí o základních atletických disciplínách a prakticky si je vyzkouší, seznámí se s pohybovými a
míčovými hrami a jejich pravidly.
Tanečně-rytmický kroužek – Dívky se učí pohybovat, správně držet tělo při chůzi, naučit tělo mluvit pohybem,
vyjádřit emoce pohybem, upevňovat svaly celého těla. Rytmika je úzce spojena s hudbou, dívky se učí umět
pohybem vyjádřit. K tomu hodně napomáhá oblečení – dívky nosí krásné sukénky a baletní cvičky.
Německý jazyk – Žáci získávají základní slovní zásobu, učí se porozumění čtenému a slyšenému slovu, správnou
výslovnost, vše formou didaktických her, skupinových aktivit.
Keramický kroužek – Smyslem kroužku je naučit děti vnímat prostor a nebát se experimentovat, seznámit je
s přírodními materiály, rozvíjet jemnou motoriku, fantazii a představivost.
Matematický kroužek – „Matematika jinak“. Učení matematiky podle prof. Hejného. Jedná se o zábavnou
formu matematiky.
Flétnička – Základy hry na flétnu. Podmínkou je mít vlastní flétnu.

Poplatek: 250,- Kč /za pololetí
(Vybraná hotovost slouží na didaktický a ostatní materiál kroužku. Nejsou z něho placeni
vedoucí kroužků!)
Jestliže budete mít zájem o zařazení svého dítěte do některého z uvedených kroužků, vyplňte,
prosím přihlášku na daný kroužek. Přihlášku odstřihněte a odevzdejte třídnímu učiteli do
pátku 17. 9. 2018.
S pozdravem
……………………………………………
Mgr. Drahuše Nováková - ředitelka školy

Základní škola Marie Curie - Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, příspěvková organizace,
Husova 992, 362 51 Jáchymov, IČ: 70981043,tel: 353 811 505

Přihláška do zájmového útvaru v rámci školního klubu
školní rok 2018 – 2019
Přihlašuji se tímto do zájmového útvaru ……………………………………………………..., který je
součástí školního klubu a bude řízen ……………………………………………………………………
(jméno vedoucího kroužku)
Žák/žákyně:

Jméno a příjmení:
Třída:
Bydliště:
Tel. číslo rodičů:

Poplatek ve výši 250,- Kč za pololetí za žáka můžete uhradit:
- za 1. pololetí do konce října (250,- Kč), za 2. pololetí do konce března ve stejné výši jako za 1.
pololetí.
Úhradu lze provést: buď přímo vedoucímu kroužku nebo převodem na účet 235040824/0300
(jako variabilní symbol /v.s./ uveďte kód kroužku, do informace pro příjemce uveďte jméno dítěte
a třídu – např. Jan Novák 4).
Byl/-a jsem řádně seznámen/-a s obsahem činnosti zájmového útvaru a chci se do činnosti zapojit.
Budu se řádně zúčastňovat všech připravených aktivit a v případě nepřítomnosti doložím omluvenku.
Podpis žáka/žákyně: ......................................
Stanovisko rodičů:
Souhlasím/-e s tím, aby se náš syn/naše dcera zapojil/-a do činnosti zájmového útvaru.
Podpis rodičů: ..................................................................................................................

V Jáchymově dne:..........................................

