Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2021/2022 (začátek od 20. 9. 2021)

dotazy: tomas.janata@zs.vratislavice.cz

Kroužky přihlašujete přes on-line formulář, který je na stránkách školy v sekci pro žáky/kroužky
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7Cmf75TyAYHPog0xs_0VPJZ1QeP0B0VPtX2lvF9nHmo5otw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Účast na kroužcích je dobrovolná. Dojde-li k výskytu onemocnění Covid-19 v těchto skupinách, bude
muset celé skupina do karantény a účastnit se PCR testů.
Od 20. 9. 2021 žáci ZŠ, kteří budou navštěvovat odpolední kroužky, nepředkládají potvrzení či čestné prohlášení o testu/očkování/prodělání nemoci. Kroužky běží v
běžné prezenční formě. Na chodbách školy je vyžadována rouška / respirátor (včetně dospělých).
Žáci, u kterých se projevují příznaky virového onemocnění nebo jsou v nařízené karanténě, se nemohou zúčastnit.
název kroužku
Beachvolejbal- míčové
hry

ročník

vedoucí

2.- 4.tř.

p. Kvapil

Beachvolejbal- mladší

5.-7. tř. (dle

žáci a žákyně

výkonů)

Beachvolejbal- starší

8.-9. tř. (dle

žáci a žákyně

výkonů)
1. třída

2. třída

Florbal

p. Kvapil

p. Kvapil

p. Klucho

p. Klucho

termín

učebna

Út 16:00 – 17:00

velká

Čt 16:00 – 17:00

tělocvična

Po 17:00-18:15

velká

Út, Čt 17:00 – 18:15

tělocvična

Po 18:15 – 19:30

velká

Út, Čt 18:15 – 19:30

tělocvična

zrušeno

St 15:00 – 16:00

3. třída

p. Klucho

Út 15:00 – 16:00

4. třída

p. Klucho

St 16:00 – 17:00

velká
tělocvična
velká
tělocvična
velká
tělocvična
velká
tělocvična

doba

místo setkání

60 min.

Kontakt

jan.kvapil@zs.vratislavice.cz
žáci jsou vyzvednuti z

90 min.

družiny trenérem nebo
čekají 10 min před začátkem

300,- Kč/pololetí, první
měsíc zdarma
600,- Kč/pololetí, první

jan.kvapil@zs.vratislavice.cz

měsíc zdarma
začátek 2.9.2021
900,- Kč/pololetí, první

před školou na trenéra

90 min.

Pozn.

jan.kvapil@zs.vratislavice.cz

měsíc zdarma
začátek 2.9.2021

60 min

max. 20 žáků

žáci jsou vyzvednuti z 15
minut před začátkem z

60 min

družiny trenérem nebo

max. 20 žáků

čekají 10 minut před
začátkem tréninku před

60 min

60 min

školou na trenéra

Bc. Matěj Klucho – 734 592 400
m.klucho@fbcliberec.cz

žáci čekají čekají 10 minut

max. 20 žáků

max. 20 žáků

před začátkem tréninku před

5.+6. třída

p. Klucho

St 17:00 – 18:00

velká
tělocvična

60 min

školou na trenéra

max. 20 žáků

Děti na startu všeobecný rozvoj
Děti na startu všeobecný rozvoj

1.-5. třídy
1.-5. třídy

pí. Veronika
Kolman
pí. Veronika
Kolman

Pá 13:45-15:00
Út 13:45-15:00

velká
tělocvična

60 min.

sokolovna 60 min.

žáci jsou vyzvednuti z
družiny 13:45 trenérem nebo

VBartosova@email.cz

čekají 10 minut před

www.akademiesportuliberec.cz

1650,- (2x týdně)/pololetí

začátkem před sokolovnou

608 258 417

max. 15 žáků

na trenéra

850 Kč/pol.

Po 15:30 – 18:00
soutěžní děti
Hip Hop/Street Dance

Út 15:30 – 17:00
pí. Rucká

začátečníci,

Čt 15:30 – 18:00

žáci jsou vyzvednuti z

malá
tělocvična

– 1x trénink/týden
1500 Kč/pol.

družiny trenérem nebo

www.maestro-motion.cz

čekají 10 minut před

noemi.rucka@seznam.cz

– 2x tréninky/týden
2000 Kč/pol.

začátkem před školou na

733719083

– 3x tréninky/týden

trenéra

Pá 13:30 – 19:30

1050,- (1x týdně) nebo

1. trénink 1.10.

soutěžní děti

15-16 nesoutěžní děti
kroužek pro děti,

Judo

3. třída

Miloš Brejla

Út 15:00 – 16:00

malá
tělocvična

60 min.

které nenavštěvují
družinu

žáci čekají 10´

602626242

max. 25 dětí

před začátkem před školou

Judo

Flétna
Louskání matematických
oříšků
Matematicko-fyzikální
praktikum
Ruční práce - pletení
košíků, háčkování, pletení,

2. třída

1. tř.

Út 14:00 – 15:00

tělocvična

žáci jsou vyzvednuti z

60 min.

zrušeno

učebna P5 45 min.

p. Bělohradský

zrušeno

učebna 20 45 min

8. - 9. třídy p. Bělohradský

zrušeno

učebna 20 45 min

6.- 7. třídy

3. -6. třídy

6. - 9. třída

Alena
Mancová
Mgr. Aleš
Benda

družiny (15 minut před) nebo
čekají 10 minut před

učebna 50 60 min.

max. 25 dětí

žáci jsou vyzvednuti z

martina.novotna

100,- Kč/pol. – notový

družiny paní učitelkou

@zs.vratislavice.cz

materiál max. 12 žáků

žáci čekají 10 minut před

@zs.vratislavice.cz

vit.belohradsky
začátkem před školou
kroužek pro děti, které

Čt 13:45 – 15:00

602626242

začátkem před školou

pí. Novotná

začátečníci

drhání

Hudební kroužek

Miloš Brejla

malá

vit.belohradsky
@zs.vratislavice.cz

nenavštěvují družinu. Žáci

alena.mancova

čekají 10 minut před

@zs.vratislavice.cz

platba za materiál

začátkem před školou

St 14:00 – 15:00

hudebna

60 min.

žáci čekají 10 minut před

ales.benda

hudební všehochuť

začátkem před školou

@zs.vratislavice.cz

školní kapela

Následující kroužky se přihlašují pouze na uvedených adresách a
začínají dle instrukcí jednotlivých subjektů (vše na jejich stránkách)
1. a 2. tř.
Výtvarně-tvořivý kroužek

Út 13:45 – 14:45
p. Bernát

3. a 4. tř.

60 min.
učebna 50

zrušeno

60 min.

žáci jsou vyzvednuti z

cena 700,- Kč/pol.

přihlášky POUZE na
www.musictime.cz

V kroužku max. 15 žáků.

od 2. 9. (ne přes školu) tel.:
732 836 285
bernat@musictime.cz

cena 700,- Kč/pol.

družiny lektorem nebo čekají

1. a 2. tř.
Papíroví modeláři

zrušeno
p. Bernát

3. a 4. tř.
začínající

4.-5. tř.
pokročilí

p. Bernát

5.-6. tř.
pokročilí
7.-9. tř.

Klavír

začínající
3.- 5.tř.

učebna 50
zrušeno

3.- 5.tř.
pokročilí

Kytara

p. Bernát

učebna 51 60 min.

St 15:00 – 16:00

učebna 51 60 min.

St 16:00 – 17:00

učebna 51 60 min.

St 17:00 – 18:00

učebna 51 60 min.

St 12:45 – 13:45
St 13:45 – 14:45

pokročilí

p. Bernát

St 16:00 – 17:00

10 minut před začátkem před
školou

60 min.

St 13:45 – 14:45

St 15:00 – 16:00
Klavír

60 min.

učebna 43 60 min.

cena 750,- Kč/pol.
v kroužku max. 5 žáků.
žáci jsou vyzvednuti z
družiny lektorem nebo čekají
10 minut před začátkem před
školou

cena 1400,- Kč/pol.

učebna 43,
44,

v kroužku max. 2 žáci

60 min.

hudebna

přihlášky POUZE na
www.musictime.cz
žáci jsou vyzvednuti z

Animace

3.- 5.tř.

p. Bernát

Čt 15:00 – 16:00

V kroužku max. 15 žáků.

PC učebna 60 min

družiny lektorem nebo čekají
10 minut před začátkem před
školou

od 27. 9.
732 836 285
bernat@musictime.cz

Seznámení s celým
procesem tvorby
klasického animovaného
filmu, od námětu přes
přípravu storyboardu a
výrobu vlastní loutky, střih
a ozvučení. Propojení
výtvarné tvorbys digitální.
max. 12 dětí
700 Kč/pol.

procesu 3D ti sku, od
tvorby a úpravy modelu

3D tisk

5.-9.

p. Bernát

Čt 16:00 – 17:00

PC učebna 60 min

žáci jsou vyzvednuti z

přes výběr

družiny lektorem nebo čekají

vhodného materiálu po

10 minut před začátkem před

nastavení tiskárny a

školou

samotný tisk.
max. 12 dětí
900 Kč/pol.

pro děti, které

Keramika 1 - začátečníci

od 3. tř.

10 minut před začátkem před
školou

Út 13:25 – 14:25

keram.

max. 13

dílna

pro děti, které

60 min

nenavštěvují družinu
žáci čekají 10 minut před
začátkem před školou

Út 14:30 – 15:30
Keramika 2 - pokročilí

8-14 let

max. 16

keram.

Út 15:35 – 16:35

dílna

žáci jsou vyzvednuti z

60 min

Hollywood club
= Youtube club

1. - 5.tř.
1. - 5.tř.
1. - 5.tř.

Kreativní dílnička (holky)

1. - 5.tř.

Veselá věda

Pá 14:00 – 15:00

10 minut před začátkem před
žáci jsou vyzvednuti z

učebna 51 60 min.

družiny lektorem nebo čekají
10 minut před začátkem před

WWW.LIBEREC.BRICKBYBRICK.CZ
704190660

školou

Kutilská dílna (kluci)

Tvořivá dramatika

Adam Prokeš

družiny lektorem nebo čekají
školou

max. 16
Velký inženýr

přihlášky POUZE na
www.kouzelnysvethliny.cz
od 25.8.
605 304 014
tana.hruba@seznam.cz
zahájení 21.9. 2021

6. - 8. třída

1. - 5. třída

St 13:45 – 15:00
Bc. Magdaléna
Pechová

St 15:00 – 16:00

žáci jsou vyzvednuti z

učebna 44 60 min.

Zástěrová
Bibina
Bucharová

Pá 14:00 – 15:00

družiny lektorem nebo čekají
10 minut před začátkem před
školou

zrušeno
Mgr. Jana

hudebna

60 min.

žáci čekají 10 minut před
začátkem před školou
žáci jsou vyzvednuti z

Út 13:45 – 15:00

9.

družiny lektorem nebo čekají

21
.

55 min

max. 10
pí. Hrubá

začátkem před školou
žáci jsou vyzvednuti z

dílna

od

Čt 15:15 – 16:10

žáci čekají 10 minut před

í

začátečníci

keram.

2. – 3. tř.

nenavštěvují družinu

en

Hliněnkování -

55 min

za
há
j

zrušeno

učebna 43 60 min.

družiny lektorem nebo čekají
10 minut před začátkem před
školou

www.berukrouzky.cz
775600308
1. hodina říjen 2021

cena 1950,- Kč/pol.
MAX 20. DĚTÍ
zahájení od 22.10.

za

. 10
d4
o
í
jen
há

.

Přihlášky POUZE
jana.zasterova

100Kč/pololetí

@zs.vratislavice.cz
Přihlášky POUZE
www.veselaveda.cz

od 021
í
n
e
.2
j
há 4.10
a
z

