Připravované zájmové kroužky pro školní rok 2022/2023 (všechny probíhají na ZŠ v Písečné od 19.9.2022)
Název kroužku
ano ne den
hodina
ročníky cena
Sborový zpěv (Soňa Jarošová)
ano ne pondělí
13:00 – 13:45 1. – 5.r. 300,-/rok
Keramika (Kateřina Pavlů, Petra Jati)
ano ne pondělí
13:00 – 15:00 1. – 5.r. 500,-/rok
Aerobik – (Renáta Juříková)
ano ne úterý
13:00 – 13:45 1. – 5.r. 300,-/rok
Moderní tanec a gymnastika (trenérka
ano ne úterý
16:00 – 17:30 1. – 5.r. 200,/měsíc
Yesdance), začne od října
Basketbal (Aleš Komárek)
ano ne úterý
15:00 – 16:00 1. – 5.r. 200,-/rok
Klub matematických a deskových her (Iva
ano ne úterý
13:45 – 14:30 3. – 5.r. V rámci
projektu
Drochýtková)
Angličtina pro nejmenší
ano ne úterý
12:00 – 12:45 1. – 2.r. 300,-/rok
(Jana Newton)
Sportovní kroužek (Darja Deglovičová)
ano ne středa
14:30 – 15:15 3. – 5.r. 300,-/rok
Basketbal (Aleš Komárek) – otevře se pouze
pátek
15:00 – 16:00 1. – 5.r.
v případě velkého počtu zájemců
• Žáci se mohou hlásit do Keramiky i Sborového zpěvu současně. Vedoucí kroužku si je časově rozdělí.
• V kroužku Aerobik se letos zaměříme na rytmiku, protažení, taneční hry. Kroužek bude zaměřený na
pohyb. Taneční sestavy pro vystoupení budou nacvičovat žákyně/žáci v kroužku Moderní tance a
gymnastika.
• Kroužek Moderní tance a gymnastika povede trenérka Tanečního centra Yesdance, který má centrální
sídlo v Jeseníku. V Písečné vznikne tímto pobočka tohoto tanečního centra. Tato pobočka se otevře
v případě, že o kroužek bude mít zájem alespoň 10 žáků. Cena na měsíc je 200,- Kč. Platbu budou rodiče řešit
přímo s Tanečním centrem Yesdance. Děti si trenérka vyzvedne v družině. Odchod dětí z kroužku si řeší trenérka
s rodiči.
Charakteristika kroužku: Učíme děti hravou formou základy tanečního pohybu street dance a disco dance,
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•

správné držení těla, gymnastiku a předáváme radost z tance a pohybu samotného. Děti zakončují školní
rok Taneční přehlídkou YESDANCE, vystupují v rámci místních kulturních akcí (v Písečné např. Akademie,
Slavnosti obce, Kácení máje, Posezení se seniory atd.). Děti dostávají vysvědčení.
Basketbal – páteční hodina se otevře v případě velkého počtu zájemců. Pokud by při úterním tréninku byl
velký počet žáků, trenér si žáky rozdělí. Domlouvat se s vámi bude přímo trenér basketbalu Aleš Komárek.
Cena kroužku je 200,- Kč na celý školní rok. Platbu budou rodiče řešit přímo s trenérem.
Klub matematických a deskových her – je hrazen z projektu Šablony III. Je tedy zdarma.
Kroužky Aerobik, Sborový zpěv, Angličtina pro nejmenší a Sportovní hry – v minulých letech byly hrazeny
z projektu Škola pro všechny II. Tento projekt skončil a kroužky přechází pod Středisko volného času Duha
Jeseník. Cena kroužku je 300,- Kč na celý školní rok. Platbu budou rodiče řešit přímo s SVČ Duha Jeseník.
Na tyto kroužky se přihlašujete on-line na stránkách SVČ Duha Jeseník. Návod k přihlášení a k platbě
naleznete zde (je to jednoduché): https://www.duhajes.cz/krouzky/2-navod-k-prihlaseni.html
Členem kroužku se považuje žák, který je přihlášen a má zaplacený poplatek.
Kroužek Keramika – vzhledem k rostoucí ceně energií a materiálu, jsme nuceni zpoplatnit také kroužek
Keramika. Cena na celý školní rok činí 500,- Kč, což je v přepočtu asi 15,- Kč na jednu lekci. Peníze bude
vybírat Petra Jati. Platit můžete do konce října.
Pro akce školní družiny je vyhrazeno čtvrteční odpoledne.
ZUŠ Javorník: Obor - hra na hudební nástroj, sólový zpěv.
Jméno žáka: ………………………………………………………

Podpis zákonného zástupce: ………………………………..

