
Školní družina – zájmové kroužky a podpora výuky 

na školní rok 2022 – 2023 

Den Název  Čas Vedoucí 

PONDĚLÍ 

Stavitelství – pro žáky od 4. ročníku 

každý sudý týden 
12:45 – 13:45 Mgr. Marie Vomelová 

Matematický seminář pro 9. ročník 14:50 – 15:35 Mgr. Věra Lacinová Vítková 

Seminář z českého jazyka pro 9. ročník 13:40 – 14:25 Mgr. Pavlína Růžičková 

Angličtina 2. třída (2 skupiny) 13:30 – 14:15 
Mgr. Jana Smith 

Mgr. Stanislava Dvořáková 

Logopedie v MŠ 13:15 – 16:30 Mgr. Božena Kučerová 

Redakce školního časopisu pod vedením ŠD 14:00 – 15:00 Bc. Petra Exnerová 

ÚTERÝ 

Sportovky 3. ročník  13:10 – 13:55 Mgr. Milada Henclová 

„Devatero“ (čtení s porozuměním, podpůrná a 

nápravná cvičení apod.) 2. až 5. r.  
14:00 – 14:45  Mgr. Jaroslava Kandrová 

Keramika pro mladší žáky, 

1 skupina max. 12 účastníků 
14:00 – 15:30 paní Dana Výborná 

Kroužek flétniček – 1. a 2. ročník 12:15 – 13:00 Bc. Veronika Dvořáková 

STŘEDA 

Keramika (1x za 14 dní – pro pokročilé, 1x za 

14 dní - pro 2. ročník), 

1 skupina max. 12 účastníků 

14:00 – 15:30 Mgr. Šárka Bucherová 

Sportovky 2. ročník 13:10 – 13:55 Mgr. Helena Časarová 

Polytechnika a informační technologie pro 

zábavu (projekt I-KAPP II) 
13:30 – 14:30 Mgr. Simona Korefová 

Konverzace v anglickém jazyce - placené 

(zajišťuje jazyková škola) 

- příprava na mezinárodní zkoušky 

- 2 skupiny 

 

 

13:30 – 14:30 

14:30 – 15:30 

Zuzana Kamešová 

ČTVRTEK 

Biologická olympiáda 13:30 - 14:30  Mgr. Markéta Pokorná 

Logopedie 1. + 2. tř. 12:30 – 13:15 Mgr. Božena Kučerová 

Klub zábavné logiky a deskových her pro 

žáky ZŠ, se zaměřením na šachy 

12.30 - 13.30 - 1. stupeň 

13.30 - 14.30 (dle potřeby do 15.00) - 2. stupeň  

 

 

12:30 – 13:30 

13:30 – 14:30 

pan Jaroslav Pertl 

 

PÁTEK Klub deskových her pro 2. – 5. ročník 13:00 – 13:45 Mgr. Hana Vencovská 

pozn. 

• účast v kroužku/kroužcích je pro žáka zapsaného ve školní družině zdarma (úplata za ŠD bude pro školní rok 

stanovena v srpnu, předpoklad je ve výši 150,- Kč/měsíc) 

• v případě, že se žák zapojuje do 1 či více kroužku organizovaných školní družinou, přestože jinak školní družinu 

nevyužívá, platí pouze 1x stanovenou výši, a to od října do května, kdy jsou kroužky realizovány 

• časově jsou kroužky realizovány v měsících říjen až květen, pokud není uvedeno jinak 

• vzhledem k cenám výtvarného materiálu (především hlíny, glazury, temper, gelových barev, spojovacích materiálů 

apod.) se ve výtvarném kroužku a kroužcích keramiky budou žáci, resp. zákonní zástupci, finančně podílet na jejich 

pořizování a provozu keramické pece (500,- + 150,- Kč) 


