
Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 

793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál 

 

Název 

kroužku 

Vedoucí 

kroužku 

Náplň kroužku     Doba 

konání 

Poznámka 

Matematický 

seminář 

Mgr. Ing. Petr 

Kubisz 

Doučování z matematiky, 

zajímavosti z matematiky a 

využití výp. techniky při řešení 

matematických úloh 

Úterý 

Individuálně 

Žáci 2. stupně, individuální 

příprava na olympiádu 

Vaření Mgr. Houdková 

Jana 

Příprava jednoduchého jídla 

zábavnou formou, základy 

stolování, pečení vánočních a 

velikonočních perníčků 

 

Úterý 

13:30 – 15:00 

Každý sudý týden 

 

Stolní tenis Zábranská Jana Historie vzniku hry, pravidla hry, 

miniturnaje žáků, příprava na 

Žákovskou ligu mikroreg. 

Krnovsko  

 

Úterý 

13:30 – 14: 30 

Žáci od 4. ročníku 

Každý lichý 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. 
 

Úterý 

Středa 

13:30 – 14: 30 

Každý týden, od 5. ročníku 

(bude upřesněno na 

zápisovém lístku) 

Geografický 

seminář 

Mgr. Martin 

Mišan 

Žáci si rozšíří znalosti učiva 

zeměpisu i přírodopisu, seznámí 

se s orientací v krajině, naučí se 

pracovat s mapou a mapy i 

samostatně vytvářet. Rovněž se 

naučí poznávat i předpovídat 

počasí, Morseovu abecedu nebo 
"přežít" v neznámém prostředí. 

Úterý  

13:45 – 15:00 

Sudý týden 

Přírodovědný 

kroužek 

Mgr. Halířová,  

Mgr. Kubisz 

Práce s PASCO sondami na 

ověřování přírodních zákonů 

 

Čtvrtek  

14:00 – 15:00 

Dle potřeb 

Pěvecký sbor Mgr. Alena 

Grossová 

Zpěv umělých, lidových i 

populárních písní, příprava 

kulturních pásem, vystoupení na 

kulturních akcích  

Pondělí 

13: 30 – 14:15 

 

Dle potřeby 

 

Žákovská 

knihovna 

Mgr. Alena 

Grossová 

Půjčování knih, encyklopedií, 

pomoc při vyhledávání informací 

Pátek 

7.00 – 7.30 

13:00 – 13:30 

jinak dle 

potřeby 

Malá budova ZŠ 

Každý sudý týden 

Tvořivé činnosti 

(Šikulky) 

Mgr. Alžběta 

Balvanová 

Práce s různými materiály, 

přírodninami, výtvarné techniky, 

batika 

 

Čtvrtek 

13:00 – 15:00 

1. až 3. ročník 

Každý sudý týden 

Seminář 

z českého jazyka 

 

 

Mgr. Smolíková 

Hana 

 

 

Doplňující a rozšiřující 

procvičování učiva z ČJ se 

zaměřením na přípravu 

k přijímacím zkouškám na stř. 

školy  

Úterý 

Individuálně 

Žáci 2. stupně 

 

 

 

 

 

Ekotým Mgr. Smolíková 

Hana 

Činnosti v projektu Ekoškola Čtvrtek 

7:00 – 7:35 

 

Každý sudý týden 

3. – 9. ročník 

 

Mladý 

žurnalista 

Mgr. Martin 

Mišan 

 

Příprava školního časopisu Individuálně dle 

potřeby 

2. stupeň 

Ruční práce Foretková 

Blanka 

 

Vyšívání, pletení, drhání, pedig Středa  

14:00-15:00  

Děti v ŠD 



Střelecký 

kroužek/Besip 

Vopelková 

Alžběta 

Základy střeleckých dovedností, 

střelba na papírový terč, příprava 

na orientační běh 

Pátek 

14:00 – 15:00 

1. týden střelba, 2. týden 

Besip 

Sraz před vchodem do šaten 

 

Včelařství Mgr.Ludmila 

Schaffartziková 

Život a chov včely medonosné, 

využití a zpracování včelích 

produktů 

Středa 

13:00 – 14:00 

Pro žáky od 4. ročníku 

(max. 10 žáků) 

Každý lichý týden 

Šachový 

kroužek 

Mgr. Ludmila 

Schaffartziková 

 

 Úterý 13:00 – 

13:45  

Každý týden 

Volejbal Mgr. Barbora 

Halířová 

Základy herních dovedností, 

všeobecná koordinace pohybů, 

zábavná cvičení 

Pondělí  

14:00 – 15:00 

Každý týden  

Kroužek IVT Mgr. Ranostaj 

Jiří 

 

Základy výpočetní techniky Středa  

13:30 – 15:00 

Každý sudý týden 

 

 

Volnočasové aktivity pro žáky organizované zájmovými sdruženími v obci Jindřichov 

 

Název Kontaktní osoba Poznámky  

Myslivost - Stříbrňáček Bohumil Kalaš Poznávání života v lese, 

procházky k upevnění 

znalostí z vyučování při 

procházkách v lese 

Datum, čas, místo konání a 

kontaktní osoba bude 

upřesněna na zápisovém 

lístku 

Náboženství Helena Čadecká Výuka římskokatolického 

náboženství 

Na velké budově jednou 

týdně od 14 hodin. 

 

 

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

2016/2017 dle individuální domluvy s vyučujícími (např. Olympiáda v AJ, Olympiáda v NJ, Dopravní soutěž, Dějepisná 

olympiáda atd.) 

  

Činnost kroužků bude zahájena od 1. října 2016!!! 

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

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 

 


