
Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 

793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál 

 

Název 

kroužku 

Vedoucí 

kroužku 

Náplň kroužku Doba 

konání 

Poznámka 

Mlsní kuchtíci 
Mgr. Houdková 

Jana 

Příprava jednoduchého jídla 

zábavnou formou, základy 

stolování, pečení vánočních a 

velikonočních perníčků 

 Každý sudý týden 

Keramika 
Mgr. Cilová 

Hana 

Získaní dovedností 

v keramických postupech, práce 

s hlínou a glazurami, rozvoj 

vztahu ke všemu krásnému a 

nalezení cesty k zapomenutým 

odkazům našich předků. 

 

Každý týden, od 5. ročníku 

(bude upřesněno na 

zápisovém lístku) 

Přírodovědný 

kroužek 

Mgr. Halířová,  

Mgr. Kubisz 

Práce s PASCO sondami na 

ověřování přírodních zákonů 
 Dle potřeb 

Pěvecký sbor 
Mgr. Alena 

Grossová 

Zpěv umělých, lidových i 

populárních písní, příprava 

kulturních pásem, vystoupení na 

kulturních akcích  

 Dle potřeby 

Žákovská 

knihovna 

Mgr. Alena 

Grossová 

Půjčování knih, encyklopedií, 

pomoc při vyhledávání informací 
 

Malá budova ZŠ 

Každý sudý týden 

Tvořivé činnosti 

(Šikulky) 

Mgr. Alžběta 

Balvanová 

Práce s různými materiály, 

přírodninami, výtvarné techniky, 

batika 

 
1. až 3. ročník 

Každý sudý týden 

Čeština zábavně 
Mgr. Smolíková 

Hana 

Hry pro rozvoj myšlení a fantazie 

Hry s písmenky a se slovy 

Hry pro zábavu a uvolnění 

Literárně dramatické hry 

 Žáci 2. stupně 

Ekotým 
Mgr. Martin 

Mišan 
Činnosti v projektu Ekoškola  

Každý sudý týden 

3. – 9. ročník 

Oranžáda 
Mgr. Martin 

Mišan 
Příprava školního časopisu  2. stupeň 

Ruční práce 
Ivona 

Ledvoňová 
Vyšívání, pletení, drhání, pedig  Děti v ŠD 

Střelecký 

kroužek/Besip 

Vopelková 

Alžběta 

Základy střeleckých dovedností, 

střelba na papírový terč, příprava 

na orientační běh 

 

1. týden střelba, 2. týden 

Besip 

Sraz před vchodem do šaten 

Šachový 

kroužek 

Mgr. Ludmila 

Schaffartziková 
  Každý týden 

Sportovní 

kroužek 

ve 2. pololetí 

Mgr. Barbora 

Halířová 

Jana Zábranská 

Základy herních dovedností, 

všeobecná koordinace pohybů, 

zábavná cvičení 

 Každý týden  

Kroužek IVT 

Mgr. Ranostaj 

Jiří 

 

Digitální technologie 

Robotika 

Doučování 

 Každý sudý týden 

 

 

Každý měsíc bude probíhat individuální příprava žáků na jednotlivé soutěže, které se budou konat v průběhu školního roku 

2017/2018 dle individuální domluvy s vyučujícími (např. Olympiáda v AJ, Olympiáda v NJ, Dopravní soutěž, Dějepisná 

olympiáda atd.) 

 

Činnost kroužků bude zahájena od 1. října 2017!!!  



Návratka-po vyplnění vraťte třídnímu učiteli 

Jméno žáka:…………………………………………………….……………….. 

 Mám zájem o kroužek z nabídky:…………………………………………………………..  /napsat název 

kroužku z výše uvedené nabídky/ 

Mám zájem o kroužek, který není uveden v nabídce…………………………….………………………….  

/napsat název kroužku, který bych chtěl-a navštěvovat a v nabídce není uveden / 

podpis zákonného zástupce:…………………………………..       Děkujeme za případné náměty a připomínky 

 

-------------------------------------------------------------  zde odstřihněte------------------------------------------------------------------------ 


