
       Nabídka zájmových kroužků školní družiny  

       při ZŠ Pulická  ve školním roce 2022-2023 
         

 

 
Hra na zobcovou flétnu –  1. ročník – středa – 11.35 – 12.20 hodin  

       4. + 2. ročník – úterý  - 15. 00 - 16.00 hodin 

       2. + 3. + 5. ročník – čtvrtek 15.00 – 16. 00 hodin 

       Poplatek 200,- Kč/ školní rok.                                                                                                                                                                               

Děti potřebují na kroužek vlastní zobcovou sopránovou flétnu (umělohmotnou zn. Yamaha 

nebo Aulos). Pokud nevyhovuje termín, dejte připomínky včas.   

Vedoucí kroužku p. vychovatelka Dana Effenberková, kontakt 778 485 369. 

 

Keramický – pondělí  – 15. 00 – 16. 20 hod.  

                         středa  –    15. 00 – 16. 20 hod.  

                         čtvrtek –   15. 00 – 16. 20 hod. 

                         Poplatek 300,- Kč/ školní rok.  

Děti z 1. – 4. ročníku, které odevzdají přihlášku po naplnění počtu dětí ve skupině, již 

nemohou být přijaty! Skupiny se plní do počtu 8, při rekapitulaci všech přihlášek může dojít 

k úpravě počtu dětí. 

Vedoucí kroužku p. vychovatelka  Magdalena Hlavsová, kontakt 778 485 372. 

 

Taneční kroužek – středa – 15. 00 – 16.20 hodin 

                                    Poplatek 200,- Kč/ školní rok. 

Kroužek je určen dívkám i chlapcům od 1. ročníku, všem, kteří v rádi  tancují.  

Vedoucí kroužku p. vychovatelka Michaela Hůlková, kontakt 770 182 773.  

 

Florbal – pondělí – 15. 00 – 16. 20 hodin 

Pro děti 1. a 2. ročníku, kteří se budou postupně seznamovat se základy hry. 

Vedoucí kroužku p. vychovatelka Michaela Hůlková, kontakt 770 182 773. 

 

 

Činnost v zájmových  kroužcích  začíná v týdnu od 19. září . 

Přihlášky odevzdávejte třídním učitelům nebo vedoucím kroužků co nejdříve!, 

aby mohly být děti přijaty, z organizačních i kapacitních důvodů je počet 

omezen. Poplatek za kroužek  uhraďte  bezhotovostně na č. účtu 78-

9379890247/ 0100  (do poznámky uveďte KROUŽEK-název kroužku-jméno a 

příjmení žáka – třída). Ve výjimečných případech můžete zaplatit hotově přímo 

vedoucímu kroužku a to nejpozději do 16. září! 

 

________________________________________________________________ 

 

Upozornění: 

Sporťáček – pondělí a pátek od 13.45 – 15.15 hodin 

Kroužek pro děti z 1. stupně se zaměřením na sportovní a pohybové hry bude probíhat v nové 

hale. Není organizován družinou, zahájen bude v měsíci říjnu. 



                      
Přihláška do zájmového kroužku při ŠD 

         na školní rok 2022 - 2023 

 

Jméno a příjmení žáka, třída:………………………………………………………………… 

 

Název kroužku, termín:………………………………………………………………………… 

  

Datum:…………………….       Podpis rodičů:…………………… 

 

 

…………………………..zde odstřihnout…………………………………………………………………….. 
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