Nabídka mimoškolní činnosti pro ZŠ v budově školy
ve školním roce 2017/2018
Vážení rodiče,
připravili jsme pro Vás nabídku mimoškolní činnosti konané přímo v budově naší ZŠ, ze které si můžete společně
se svým dítětem vybrat nejvhodnější kurzy či kroužky.
Kroužky a kurzy - začátek od 2. 10. 2017

Ruský jazyk: cena: 990,- Kč, specifický symbol platby: 11
Mgr. Libuše Bahenská bahenska@skolabrezany.cz
ST 14:00 – 14:45

5. – 8. třída

učebna 6.B

Šachový kroužek: cena: 990,- Kč, specifický symbol platby: 12
Ing. P. Jedličková
petrakon@centrum.cz , mob. 728 856 580
ČT 13:55 – 14:40

1. – 2. třída

učebna 4.A nová budova 2. patro

ČT 14:45 – 15:30 2. – 4. třída

učebna 4.A nová budova 2. patro

ČT 15:35 – 16:20

učebna 4.A nová budova 2. patro

2. – 4. třída

Matematika - příprava na přijímací zkoušky: cena: 990,- Kč, specifický symbol platby: 13
P. Nádvorník
nadvornik@skolabrezany.cz
ST 14:00 – 14:45

9. třída

učebna 8.B

Osobnostní rozvoj na pozadí biblických příběhů: cena: 200,- Kč, specifický symbol platby: 14
Mgr. J. Stejskal stejskal@skolabrezany.cz
ČT 14:30 – 15:15 1. stupeň

učebna 6.B

Anotace: "Kroužek bude probíhat formou seznamování se s vybranými biblickými příběhy a prací s nimi. Na hrdinech těchto
příběhů budeme probírat lidské vlastnosti a chování s jeho možnými důsledky. Zkoumání příběhů a jejich hrdinů bude dle
možností doprovázeno jak aktivitami na pracovních listech, tak i pohybově-tvořivými činnostmi. Cílem bude předat dětem základní
povědomí o lidských hodnotách obecně, zvýšit jejich povědomí o vlastním lidském potenciálu a umožnit jim lepší orientaci v
mezilidských vztazích a ve světě. Cílem není vštěpování náboženských myšlenek."

Český jazyk - příprava na přijímací zkoušky: cena: 990,- Kč, specifický symbol platby: 15
Mgr. J. Stejskal stejskal@skolabrezany.cz
PO 14:00 – 15:15 9. třída

učebna 6.B

kurz bude probíhat vždy 1x za 14 dní.

Anotace: Žáci budou formou cvičných testů připravování na středoškolské přijímací zkoušky z českého jazyka.

Florbal : cena: 990,- Kč, specifický symbol platby: 16
J. Podlaha podlaha@ddmp6.cz, mob. 724 115 461
Tréninky probíhající do listopadu budou ve dnech:
PÁ 14:00 – 15:00

1. – 3. třída

tělocvična

PÁ 15:00 – 16:00

4. – 7. třída

tělocvična

Tréninky od listopadu:
ST 15:15 – 16:15

1. – 3. třída

tělocvična

ST 16:15 – 17:15

4. – 7. třída

tělocvična

PÁ 14:00 – 15:00

1. – 3. třída

tělocvična

PÁ 15:00 – 16:00

4. – 7. třída

tělocvična

Děti by měly mít sportovní oblečení (triko, kraťasy, boty do tělocvičny) a pití. Pokud nemají vlastní florbalovou hůl, je možné ji půjčit
stejně jako míčky nebo brankářské vybavení.

Cena i specifický symbol je uveden vždy u názvu kroužků. Neplaťte je však dříve, než Vám potvrdíme přijetí dítěte
do vybraného kroužku (vybraných kroužků).
Platbu provádějte na číslo účtu: 274590036/0300. VS je ID dítěte. Specifický symbol je uveden u každého kroužku.
Do poznámky uveďte název kroužku!
Přihlašování na výše uvedené kurzy a kroužky bude probíhat online prostřednictvím formuláře na našich webových
stránkách (www.skolabrezany.cz), a to od středy 20. 9. 2017 od 9:00. V jednotlivých kroužcích je omezený počet míst.
V případě velkého zájmu o konkrétní kroužek rozhoduje čas podání přihlášky.
Další externí aktivity, které probíhají ve škole a kam můžete hlásit své děti přes jednotlivé organizátory.
U těchto aktivit není školou zajištěna koordinace se školní družinou!
Sporty
1. Volejbalového oddílu TJ Orion Praha.
Více informací na www.orionvolejbal.cz .
2. Judo club Kidsport.
Více informací a přihlášky na www.judoprodeti.cz/zs-dolni-brezany.
3. Taekwon-do klubu Fénix
Více informací na www.klub-fenix.cz.
4. Moderní gymnastiky
Více informací: www.gymnastika-pz.com
5. Mažoretky
Více informací: www.zus-harmony.cz
Kurzy angličtiny
Na naší škole probíhají také kurzy angličtiny pořádané Jazykovou školou Svět ( Bc. Barbora Urbanová) – více informací
o kurzech, cenách a o možnosti se přihlásit najdete na www.js-svet.cz.

