
Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 

 

Seznam kroužků a volnočasových aktivit 

školní rok 2012/2013 

 

 

Název 

kroužku 

Vedoucí 

kroužku 

Náplň kroužku     Doba 

konání 

Poznámka 

Matematický 

seminář 

Mgr. 

Štenclová 

Barbora 

Doučování z matematiky, 

zajímavosti z matematiky a využití 

výp. techniky při řešení 

matematických úloh 

Pondělí  

13.15 – 14.15 hod. 

! lichý týden ! 

 

Konverzace v 

anglickém 

jazyce 

Mgr. 

Houdková 

Jana 

Zdokonalení vyjadřovacích 

schopností v AJ, rozšíření slovní 

zásoby, nácvik přirozeného projevu 

Středa 

13.15 – 14.15 hod. 

Žáci 8. a 9. třídy 

Vaření Mgr. 

Houdková 

Jana 

Příprava jednoduchého jídla 

zábavnou formou, základy 

stolování, pečení vánočních a 

velikonočních perníčků 

!netradičně – vaření s paní 

ředitelkou 1x měsíčně! 

Pondělí 

13.00 – 15.00 hod. 

 

Stolní tenis Zábranská 

Jana 

Historie vzniku hry, pravidla hry, 

miniturnaje žáků, příprava na 

Žákovskou ligu mikroregionu 

Krnovsko  

Čtvrtek 

13.00 – 15.00 hod. 

Žáci 4. – 9. třídy 

Vybíjená Bc. Bc. 

Švejdíková 

Matochová 

Michaela, 

Zábranská 

Jana 

Různorodá skupina sportovních 

činností-míčové hry, posilovací, 

koordinační a kondiční cvičení. 

Příprava na sportovní soutěže, 

zlepšení fyzické zdatnosti  

Středa 

7.00 – 7.30 hod. 

II. stupeň 

Výtvarná tvorba Mgr. Cilová 

Hana 

Získaní dovedností ve výtvarné 

tvorbě, práce s barvami, rozvoj 

vztahu ke všemu krásnému a 

nalezení cesty k zapomenutým 

odkazům našich předků 

!výtv. tvorba podporuje každé 

dítě, aby se vyvíjelo v citlivou, 

ohleduplnou a kamarádskou 

bytost! 

Čtvrtek 

13.00 – 15.00 hod. 

 

Šikovné ručičky-

zvídavé hlavičky 

Mgr. 

Štenclová 

Barbora 

Podpora aktivního trávení volného 

času /hraní společenských her, 

skládání puzzle, hlavolamy, kvízy/ 

Úterý  

13.15 – 14.15 hod. 

 

Dopravní 

kroužek 

Chramostová 

Pavla 

Seznámení se základními pravidly 

silnič. provozu, ohleduplnost v 

silnič. provozu, zvládání krizových 

situací, poskytnutí I. pomoci, 

praktické nácviky vzorových 

situací, bezpečná cesta do školy  

Čtvrtek 

13.15 – 15.00 hod. 

 

Kroužek IVT Bc. Ranostaj 

Jiří 

Základy ovládání PC Středa-sudý týden  

13.30 – 14.30 hod. 

Žáci 9. třídy 

Pěvecký sbor Mgr. Alena 

Grossová 

Zpěv umělých, lidových 

i populárních písní, příprava 

kulturních pásem, vystoupení na 

kulturních akcích  

Čtvrtek – dle 

domluvy 

13.00 – 14:00 

 

Žákovská 

knihovna 

Mgr. Alena 

Grossová 

Půjčování knih, encyklopedií, 

pomoc při vyhledávání informací 

Pondělí  

7.00 – 7.30 

12.00 – 13.00 

jinak dle potřeby 

 

http://www.zsjindrichov.cz/default.html


Tvořivé činnosti 

(Šikulky) 

Mgr. Alžběta 

Balvanová 

Práce s různými materiály, 

přírodninami, výtvarné techniky, 

batika 

Středa – jednou za 

14 dní 

13.00 – 15.00 

1. – 3. třída 

Sportovní hry Eliška 

Kocveldová 

Různorodá skupina sportovních 

činností – míčové hry, cvičení na 

nářadí, soutěže, základy vybíjené, 

košíkové 

Středa  

12.00 – 13.00 

1. – 3. třída 

Ruční práce Mgr. 

Zpěváková 

Libuše 

Šití, vyšívání, háčkování … Dle domluvy  

Vybíjená a jiné 

míčové hry 

Guštanová 

Pavla 

Míčové hry Neděle 

15.00 – 17.00 hod. 

 

Seminář 

z českého jazyka 

Mgr. 

Smolíková 

Hana 

Doplňující a rozšiřující 

procvičování učiva z ČJ se 

zaměřením na přípravu 

k přijímacím zkouškám na střední 

školy  

Pondělí 

13.15 – 14.15 hod. 

!sudý týden! 

Žáci 9. třídy 

!jen sudý týden! 

Cesta za 

minulostí obce 

Jindřichov 

Mgr. 

Smolíková 

Hana 

Seznámení s historií obce a odkazy 

našich předků 

Čtvrtek-sudý 

13.15 – 15.00 hod. 

 

Nápadník Bc. Bc. 

Švejdíková 

Matochová 

Michaela, 

Chramostová 

Pavla 

Sběr přírodnin, příprava výrobků 

z přírodních materiálů, malování na 

sklo, výroba dárků, přání, 

ozdobných předmětů, základy 

aranžování, techniky zdobení, 

návštěva galerie, muzea, divadla 

Pondělí 

13.20 – 14.15 hod. 

 

Ruční práce Vopelková 

Alžběta, 

Foretková 

Blanka 

Vyšívání, pletení, drhání, pedig Středa 

15.00 – 16.00 hod. 

ŠD 

 

Střelecký 

kroužek 

Vopelková 

Alžběta 

 Pátek 

14.00 – 15.00 hod. 

 

 

Činnost kroužků bude zahájena od 1. října 2012 

 

Volnočasové aktivity pro žáky organizované zájmovými sdruženími v obci Jindřichov 

 

Název Kontaktní osoba Poznámky 

Zumba MuDr.  

Klaudie Čanaklisová 

Datum konání upřesní instruktorka 

prostřednictvím letáku 
Každý pátek 18:00, 

děti a zaměstnanci 

školy mají zdarma 

Fotbal TJ Slezan Jindřichov 

 

Informace podá: p. Dudík Marek, p. Holčák  

Myslivost Myslivecký svaz obce 

Jindřichov 

Poznávání života v lese, procházky k upevnění 

znalostí z vyučování při procházkách v lese. 

Datum, čas, místo konání a kontaktní osoba 

bude sdělena dodatečně prostřednictvím 

žákovských knížek 

 

 

Nově: možnost zapůjčení tělocvičny ZŠ a MŠ Jindřichov po domluvě s ředitelkou ZŠ a MŠ Jindřichov-Mgr. Steuerová Zlata 

 

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

 

Návratka-po vyplnění vraťte třídnímu učiteli 

 

Jméno a příjmení: ………………………………………………….. 

 

 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 /          …………………………….. 

        Děkujeme za případné náměty a připomínky 


