Nabídka zájmových kroužků
pro školní rok 2021/2022
FLORBAL I.
Mgr. Miroslav Škarka
Určeno pro 5. – 9. ročník

Pondělí 15:20 – 16:20
cena: 500 Kč / pololetí

Florbal je skvělý sport na odreagování pro kluky i holky. Je to hra podobná hokeji, ale hraje se v
tělocvičně speciálními hokejkami a lehkým děrovaným míčkem. Kroužek je organizován pod
Jednotou Orla. Platby za kroužek uhraďte stejně jako ostatní kroužky ve škole.

DOUČOVÁNÍ MATEMATIKY PRO 8. ROČNÍK
Mgr. Lenka Klímová
Určeno 8. ročník

Pondělí 14:00 – 15:00
cena: ZDARMA

Doučování matematiky – určeno k dorovnání rozdílů ve znalostech a dovednostech vzniklých v době
distanční výuky.

DOUČOVÁNÍ MATEMATIKY PRO 6. ROČNÍK
Mgr. Alžběta Klostermannová
Určeno 6. ročník

Pondělí 13:30 – 14:15
cena: ZDARMA

Doučování matematiky – hrazeno z dotace MŠMT (po dobu září – prosinec), určeno k dorovnání
rozdílů ve znalostech a dovednostech vzniklých v době distanční výuky.

DOUČOVÁNÍ MATEMATIKY PRO 5. ROČNÍK
Mgr. Barbora Rózsová
Určeno 5. ročník

Pondělí 12:40 – 13:25
cena: ZDARMA

Doučování matematiky – hrazeno z dotace MŠMT (po dobu září – prosinec), určeno k dorovnání
rozdílů ve znalostech a dovednostech vzniklých v době distanční výuky.

DOUČOVÁNÍ MATEMATIKY PRO 4. ROČNÍK
Michaela Husáková
Určeno 4. ročník

Úterý 12:50 – 13:35
cena: ZDARMA

Doučování matematiky – hrazeno z dotace MŠMT (po dobu září – prosinec), určeno k dorovnání
rozdílů ve znalostech a dovednostech vzniklých v době distanční výuky.

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČEŠTINY
Mgr. David Chrastina
Určeno 9. ročník

Úterý 7:00 – 7:45
cena: 800 Kč / šk. rok

Kroužek je určen pro žáky deváté třídy, kteří se chystají na střední školy. Obsahem je shrnutí celého
rozsahu učiva základní školy z českého jazyka. Součástí jsou i zkušební testy CERMAT z přijímacích
zkoušek z minulých let.

ŠKOLNÍ SCHOLA
Mgr. et Mgr. Hana Poislová
Určeno 3. - 9. ročník

Úterý 13:50 – 14:15
cena: ZDARMA

Ve schole máme možnost vyzkoušet si sólový i sborový zpěv, a to nejen jako doprovod školních
bohoslužeb. Žáci si zde mohou kromě zpěvu i zahrát na hudební nástroje a využít tak svých
schopností v plném rozsahu. Tvoříme společenství, které má za cíl společně zpívat a hrát Bohu i lidem
a šířit kolem sebe radost. Dveře jsou otevřené všem a i ten, komu zpívání zatím moc nejde,
se může ve schole zlepšit a něčemu novému přiučit. Srdečně mezi nás zveme chlapce i děvčata
od 3. třídy.

TANEČNÍ (NÁCVIK POLONÉZY NA ŠKOLNÍ PLES)
Mgr. Alena Adamcová
Určeno 9. ročník

Úterý 13:30 – 14:15
cena: ZDARMA

Vítáni jsou všichni, které baví hudba, tanec a chtějí si užít zábavu s kamarády. Stejně jako v
loňském roce budeme nacvičovat polonézu na školní ples a okusíme základy (nejen)
společenských tanců. Předpokládaná doba konání říjen 2021 – únor 2022.

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY
Ludmila Flámová

Úterý 14:20 – 15:05

Určeno 9. ročník

cena: 800 Kč / šk. rok

Kroužek je určen pro žáky deváté třídy, kteří se chystají na střední školy. Obsahem je shrnutí celého
rozsahu učiva základní školy z matematiky. Součástí jsou i zkušební testy CERMAT z přijímacích
zkoušek z minulých let.

ANGLICKY S RADOSTÍ (DOUČOVÁNÍ AJ PRO II. STUPEŇ)
Mgr. Miloslava Vaňharová
Určeno 6. - 9. ročník

Úterý 14:20 – 15:05
cena: 350 Kč / pololetí

Kroužek je určen pro žáky II. stupně, kteří by rádi zdokonalili své jazykové znalosti a získali větší
sebedůvěru při komunikaci v angličtině. Zaměříme se na rozvíjení všech jazykových dovedností:
poslechu, čtení, mluvení a psaní, budeme pracovat na zvládnutí správné výslovnosti, obohatíme slovní
zásobu, procvičíme gramatiku a budeme trénovat schopnost samostatně komunikovat ve
smysluplné konverzaci. To vše na základě zajímavých herních aktivit.

DOUČOVÁNÍ MATEMATIKY PRO 7. ROČNÍK
Mgr. Alžběta Klostermannová
Určeno 7. ročník

Středa 14:20 – 15:05
cena: ZDARMA

Doučování matematiky – hrazeno z dotace MŠMT (po dobu září – prosinec), určeno k dorovnání
rozdílů ve znalostech a dovednostech vzniklých v době distanční výuky.

ANGLIČTINA PRO NEJMLADŠÍ
Mgr. Pavlína Horsáková
Určeno 1. – 2. ročník

Čtvrtek 13:30 – 14:00
cena: 350 / pololetí

Kroužek angličtiny je určen pro žáky 1. a 2. tříd, kteří se s angličtinou budou seznamovat poprvé. Rodiče
své děti mohou přihlašovat na email: horsakova@czszlin.cz.

KERAMIKA I.
Mgr. Pavlína Plevová
Určeno 1. – 4. ročník (max. 8 žáků ve skupině)

SUDÝ Čtvrtek 13:30 – 14:30
cena: 350 / pololetí

Příjemné tvoření z hlíny, práce s barevnými glazurami jen tak pro radost. Výroba dárků a užitečných
předmětů. Z kapacitních důvodů může kroužek navštěvovat prvních 8 dětí přihlášených e - mailem na
adrese plevova@czszlin.cz

KERAMIKA II.
Michaela Husáková
Určeno 1. – 4. ročník (max. 8 žáků ve skupině)

SUDÝ Čtvrtek 14:30 – 15:30
cena: 350 / pololetí

Příjemné tvoření z hlíny, práce s barevnými glazurami jen tak pro radost. Výroba dárků a užitečných
předmětů. Z kapacitních důvodů může kroužek navštěvovat prvních 8 dětí přihlášených e - mailem na
adrese husakova@czszlin.cz

DOVEDNÉ RUCE
Michaela Husáková

LICHÝ Čtvrtek 14:30 – 15:15

Určeno 1. – 3. ročník

cena: 350 / pololetí

Práce v kroužku bude různorodá. Budeme vyrábět jednoduché výrobky z papíru, kůže, látek, textilu,
přírodnin. Ve vánočním období vyrobíme dárečky a přáníčka, ke Dni matek dárková srdíčka. Bude
se dbát na rozvíjení motoriky dětí a na jejich bezpečnost při šití a stříhání.

FLORBAL II.
Mgr. Miroslav Škarka
Určeno 1.- 4. ročník

Čtvrtek 14:30 – 15:30
cena: 500 Kč / pololetí

Florbal je skvělý sport na odreagování pro kluky i holky. Je to hra podobná hokeji, ale hraje se v
tělocvičně speciálními hokejkami a lehkým děrovaným míčkem. Kroužek je organizován pod
Jednotou Orla. Platby za kroužek uhraďte stejně jako ostatní kroužky ve škole.

FOTBAL
Dalibor Knapik
Určeno 1. – 5. ročník

Čtvrtek 14:30 – 15:30
cena: 400 Kč / pololetí

Fotbalový kroužek je určen pro děti, které baví fotbal, ale chtějí trénovat jen jednou nebo dvakrát
v týdnu bez utkání hraných o víkendu. Nominace členů fotbalového kroužku na příležitostné přátelské
zápasy zajištěna. Rovněž je kroužek určen i pro zájemce, kteří chtějí trénink nebo dva tréninky týdně
navíc, aby se mohli neustále zlepšovat. Cílem fotbalového kroužku je pomoc dětem rozvíjet jejich
fotbalové a pohybové dovednosti zábavnou formou, rozvoj tělesné, psychické i duchovní stránky
člověka. Důraz je kladen na přátelskou atmosféru, a přátelský přístup trenéra.

DALŠÍ:
DIVADLO NEJMLADŠÍHO DIVÁKA
Mgr. Pavlína Plevová

4 x ročně

Určeno 2. – 5. ročník (16 – 20 žáků)
4 divadelní představení ve školním roce 2021/2022. Rozpis a cena bude stanovena Městským
Divadlem Zlín během září.

ZUŠ MORAVA
Ve spolupráci se Základní uměleckou školou MORAVA – pobočka na CZŠ ve Zlíně jsme pro Vás
připravili výuku hry na hudební nástroje. Přihlášky, platbu a organizaci výuky zajišťuje ZUŠ
MORAVA. Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně poskytuje pouze prostory. Organizace jednotlivých rozvrhů
proběhla v červnu 2021 a kapacita je již plně obsazena.

VĚDA A VÝZKUM
Vědecký kroužek pro děti od 6 – 12 let. V průběhu měsíce září proběhne ve škole prezentace
kroužku. Přihlášky, platbu a organizaci zajišťuje organizace Věda nás baví. Termín kroužku a další
informace budou upřesněny v průběhu měsíce září.

