
Nabídka kroužků ve školním roce 2018/2019                                                                                  

název kroužku vhodné pro děti (ročník) den konání 
kroužku

čas konání 
kroužku

odhadovaná cena 
kroužku za pololetí vedoucí kroužku anotace

max. 
počet 
žáků v 

kroužku

způsob 
úhrady poznámka

1 KERAMIKA 1. až 3. ročník pondělí 15:30 až 17:00 1 300,00 Kč Mgr. Lucie Opletalová
Děti se naučí základům práce s keramickou hlínou - pracovat se 

šablonou, vykrajovat, modelovat, zdobit, barvit a své výrobky 
kombinovat s jiným materiálem

10
v ŠOP ke 
dni 15. 10. 

2018 

Ke dni 15. 10. 2018 je nutné mít na 
účtu dítěte v Školní online pokladně 

převednou dostatečnou finanční 
částku, v tento den bude platba 

stržena.

2 STOLNÍ TENIS 1. až 3. ročník pondělí 14:30 až 16:00 500,00 Kč Lenka Hanáková, Mgr. 
Martina Bartošková

V rámci projektu "Jeden za všechny, všichni za stůl" se pod vedením 
kvalifikovaných trenérů děti naučí základům stolního tenisu. 10

platba 
vedoucímu 

kroužku 
603 892 

233

3 ŠIKOVNÉ RUČIČKY 1. až 3. ročník úterý 15.00 až 16.30 900,00 Kč Lucie Kašparová Rozvoj jemné motoriky, nácvik pracovních technologií, seznámení s různými 
druhy materiálů. 12

v ŠOP ke 
dni 15. 10. 

2018 

Ke dni 15. 10. 2018 je nutné mít na 
účtu dítěte v Školní online pokladně 

převednou dostatečnou finanční 
částku, v tento den bude platba 

stržena.

4 VÝTVARNÝ KROUŽEK 1. až 4. ročník středa 15:30 - 16:30 500,00 Kč Mgr. Martina Bartošková Využítí různých výtvarných technik, práce s materiálem, návštěva výstav, 
účast na výtvarných soutěžích 12

v ŠOP ke 
dni 15. 10. 

2018 

Ke dni 15. 10. 2018 je nutné mít na 
účtu dítěte v Školní online pokladně 

převednou dostatečnou finanční 
částku, v tento den bude platba 

stržena.

5 DIVADELNÍČEK 1. až 5. ročník neděle(4x v roce) 12:00 až 17:00 1 000,00 Kč Hana Řehánková 4 dětská divadelní představení, Městské divadlo Zlín 40
v ŠOP ke 
dni 15. 10. 

2018 

Ke dni 15. 10. 2018 je nutné mít na 
účtu dítěte v Školní online pokladně 

převednou dostatečnou finanční 
částku, v tento den bude platba 

stržena.

6 VŠEZNÁLCI 1. až 5. ročník úterý 15:30 až 17:00 600,00 Kč Hana Řehánková
Kroužek "od všeho něco" - návštěva kulturních a sportovních akcí, hvězdárny, 

knihovny, kina, divadla aj., hry v přídodě, tábornícké dovednosti, tvořivá 
činnost, víkendové výlety 

15
v ŠOP ke 
dni 15. 10. 

2018 

Ke dni 15. 10. 2018 je nutné mít na 
účtu dítěte v Školní online pokladně 

převednou dostatečnou finanční 
částku, v tento den bude platba 

stržena.

7 TANEČNÍ KROUŽEK 1. až 9. ročník úterý 14:30 až 16:30 600,00 Kč Marta Tlašková, Mgr. 
Martina Bartošková

Taneční průprava, nácvik techniky a prvků břišních tanců, práce s rekvizitami, 
nácvik soutěžní choreografie, vystoupení 15

platba 
vedoucímu 

kroužku

8 JUDO 1. až 9. ročník pondělí          
čtvrtek

16:00 až 18:30      
16:00 až 18:30 1 500,00 Kč Pavel Kuzdřál

Judistický oddíl Vsetín nabízí dětem možnost 2x v týdnu navštěvovat tréninky 
juda. Tréninky se odehrávají v malé tělocvičně. Náplní jsou základy juda, 

pohybová průprava. Přihlášení na tel. čísle 725 280 029, p. Kuzdřál
10

platba 
vedoucímu 

kroužku

9 ZUMBA 1. stupeň pátek 15:30 až 16:15 700,00 Kč Marie Tkadlecová Zumba pro začátečníky. 25
platba 

vedoucímu 
kroužku

10 BIATLON 2. až 4. ročník úterý a čtvrtek 16:00 až 17:00 info oddíl biatlonu Ján Gabko (mobil 722 087 
489)

Biatlonový oddíl Bobři Vsetín nabízí dětem možnost 2x v týdnu 
navštěvovat tréninky biatlonu. Tréninky se odehrávají převážně venku. 
Je nutný výborný zdravotní stav dítěte. Sraz před tréninkem je vždy u 

bočního vchodu do školy z ulice okružní (u zastávky MHD).

10
platba 

vedoucímu 
kroužku

11 ANGLICKÝ JAZYK 2. ročník úterý 12:45 až 13:30 550,00 Kč Mgr. Júlia Šicová Seznámení s anglickým jazykem prostřednictvím her, písní a výtvar. činností , 
příprava na výuku Aj ve 3.ročníku /v případě zájmu,bude 2.skupina ve středu/ 12

v ŠOP ke 
dni 15. 10. 

2018 

Ke dni 15. 10. 2018 je nutné mít na 
účtu dítěte v Školní online pokladně 

převednou dostatečnou finanční 
částku, v tento den bude platba 

stržena.

12 PLAVÁNÍ děti navštěvující ŠD čtvrtek 14:00 až 16:00 500,00 Kč Mgr. Martina Bartošková

Činnost v kroužku probíhá formou volného plavání bez instruktora. Dětem 
jsou k dispozici všechny bazény Městkých lázní ve Vsetíně včetně tobogánu. 

Jsme vybaveni plaveckými pomůckami - pásy, desky, kroužky na ruce, 
pontony, plavecké brýle.  

20
v ŠOP ke 
dni 15. 10. 

2018 

Ke dni 15. 10. 2018 je nutné mít na 
účtu dítěte v Školní online pokladně 

převednou dostatečnou finanční 
částku, v tento den bude platba 

stržena.
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13 SPORTOVNÍ HRY  3., 4., 5. ročník úterý 14:00 až 15:00 500,00 Kč Mgr. Renata Haschková Házená, vybíjená, florbal, kopaná, košíková a jiné pohybové hry 20
v ŠOP ke 
dni 15. 10. 

2018 

Ke dni 15. 10. 2018 je nutné mít na 
účtu dítěte v Školní online pokladně 

převednou dostatečnou finanční 
částku, v tento den bude platba 

stržena.

14 FLORBAL - mladší 5. až 7. ročník středa 6:45 až 7:45 500,00 Kč RNDr.  Bořek Navrátil Sportovní kroužek zaměřený na rozvoj základních florbalových dovedností. 18
v ŠOP ke 
dni 15. 10. 

2018 

Ke dni 15. 10. 2018 je nutné mít na 
účtu dítěte v Školní online pokladně 

převednou dostatečnou finanční 
částku, v tento den bude platba 

stržena.

15 BADMINTON 5. až 9. ročník čtvrtek 14:00 až 15:00 600,00 Kč Mgr. Monika Vráblíková Kroužek je určen pro žáky, kteří se chtějí seznámit a naučit/zdokonalit základy 
hry badminton. 12

v ŠOP ke 
dni 15. 10. 

2018 

Ke dni 15. 10. 2018 je nutné mít na 
účtu dítěte v Školní online pokladně 

převednou dostatečnou finanční 
částku, v tento den bude platba 

stržena.

16 VOLEJBAL 5. až 9. ročník středa 14:00 až 15:00 500,00 Kč Mgr. Monika Vráblíková Kroužek je zaměřen na rozvoj základních volejbalových dovedností. 20
v ŠOP ke 
dni 15. 10. 

2018 

Ke dni 15. 10. 2018 je nutné mít na 
účtu dítěte v Školní online pokladně 

převednou dostatečnou finanční 
částku, v tento den bude platba 

stržena.

17 ANGLICKÁ KONVERZACE 6. až 9. ročník úterý 14.00 až 14.45 600,00 Kč Mgr. Milada Vaňková
Běžné konverzační situace, práce s časopisy, poslech písní,využití nových 

moderních výukových DVD. Rozdělení do skupin podle úrovně vědomostí, 
max, 12 žáků. 

12
v ŠOP ke 
dni 15. 10. 

2018 

Ke dni 15. 10. 2018 je nutné mít na 
účtu dítěte v Školní online pokladně 

převednou dostatečnou finanční 
částku, v tento den bude platba 

stržena.

18 ANGLICKÁ KONVERZACE 6. až 9. ročník středa 14.00 až 14.45 600,00 Kč Mgr. Milada Vaňková
Běžné konverzační situace, práce s časopisy, poslech písní,využití nových 

moderních výukových DVD. Rozdělení do skupin podle úrovně vědomostí, 
max, 12 žáků. 

12
v ŠOP ke 
dni 15. 10. 

2018 

Ke dni 15. 10. 2018 je nutné mít na 
účtu dítěte v Školní online pokladně 

převednou dostatečnou finanční 
částku, v tento den bude platba 

stržena.

19 KARAOKE 6. až 9. ročník UT (1x za 14 dní) 14:00 až 15:00 500,00 Kč Mgr. Eva Dostalová 
(Švachová) Pěvecký kroužek zaměřený na práci s hlasem,  nácvik zpěvu na mikrofon. 15

v ŠOP ke 
dni 15. 10. 

2018 

Ke dni 15. 10. 2018 je nutné mít na 
účtu dítěte v Školní online pokladně 

převednou dostatečnou finanční 
částku, v tento den bude platba 

stržena.

20 FLORBAL - starší 8. a 9. ročník čtvrtek 6:45 až 7:45 500,00 Kč RNDr.  Bořek Navrátil Sportovní kroužek zaměřený na rozvoj základních florbalových dovedností, 
příprava pro Meziškolní florbalovou ligu. 18

v ŠOP ke 
dni 15. 10. 

2018 

Ke dni 15. 10. 2018 je nutné mít na 
účtu dítěte v Školní online pokladně 

převednou dostatečnou finanční 
částku, v tento den bude platba 

stržena.

21 Literární kroužek I 6. až 7. ročník pondělí 1x za 14 
dní 14:00 až 15:30 600,00 Kč Bc. Petr Šulc Práce s různými čtenářskými strategiemi, tvorba literárních projektů, čtenářské 

dílny, současná četba dětí a mládeže, literární hry 15
v ŠOP ke 
dni 15. 10. 

2018 

Ke dni 15. 10. 2018 je nutné mít na 
účtu dítěte v Školní online pokladně 

převednou dostatečnou finanční 
částku, v tento den bude platba 

stržena.

22 Literární kroužek II 8. až 9. ročník středa 1x za 14 
dní 14:00 až 15:30 600,00 Kč Bc. Petr Šulc Práce s různými čtenářskými strategiemi, tvorba literárních projektů, čtenářské 

dílny, současná četba dětí a mládeže, literární hry 15
v ŠOP ke 
dni 15. 10. 

2018 

Ke dni 15. 10. 2018 je nutné mít na 
účtu dítěte v Školní online pokladně 

převednou dostatečnou finanční 
částku, v tento den bude platba 

stržena.

23 PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ 
ZKOUŠKY Z ČJ 9. ročník úterý 14:00 až 15:30

600 Kč/do 
přijímacích zkoušek 

na SŠ

Mgr. Eva Dostalová 
(Švachová)

Příprava na PZ formou testů typu Cermat a Scio, práce s texty na rozvoj 
čtenářské gramotnosti. Společný rozbor cvičení s odůvodněním. 20

v ŠOP ke 
dni 15. 10. 

2018 

Ke dni 15. 10. 2018 je nutné mít na 
účtu dítěte v Školní online pokladně 

převednou dostatečnou finanční 
částku, v tento den bude platba 

stržena.

24        BASKETBAL         6. až 9. ročník         středa  15:00 až 16:00 600,00 Kč Mgr. Monika Vráblíková Sportovní kroužek zaměřený na rozvoj  basketbalových dovedností. 15
v ŠOP ke 
dni 15. 10. 

2018 

Ke dni 15. 10. 2018 je nutné mít na 
účtu dítěte v Školní online pokladně 

převednou dostatečnou finanční 
částku, v tento den bude platba 

stržena.

25 LOGOPEDICKÁ PREVENCE  
skup. A 1. ročník úterý a čtvrtek 13.00 až 13.30

Předpokládaná 
cena 850,00 Kč. 
Konečná cena se 
bude odvíjet podle 
počtu přihlášených 

dětí.

Mgr. Hana Václavíková

Kroužek zameřený na rozvoj komunikačních schopností, artikulačních 
dovedností, sluchového vnímání a vytváření podmínek pro správný vývoj řeči 
pomocí jazykových her. V případě volných míst, je možnost doplnění o žáky 

2. ročníků.

8
v ŠOP ke 
dni 15. 10. 

2018 

Ke dni 15. 10. 2018 je nutné mít na 
účtu dítěte v Školní online pokladně 

převednou dostatečnou finanční 
částku, v tento den bude platba 

stržena.
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26 LOGOPEDICKÁ PREVENCE  
skup. B 1. ročník úterý a čtvrtek 13.30 až 14.00

Předpokládaná 
cena 850,00 Kč. 
Konečná cena se 
bude odvíjet podle 
počtu přihlášených 

dětí.

Mgr. Hana Václavíková

Kroužek zameřený na rozvoj komunikačních schopností, artikulačních 
dovedností, sluchového vnímání a vytváření podmínek pro správný vývoj řeči 
pomocí jazykových her. V případě volných míst, je možnost doplnění o žáky 

2. ročníků.

8
v ŠOP ke 
dni 15. 10. 

2018 

Ke dni 15. 10. 2018 je nutné mít na 
účtu dítěte v Školní online pokladně 

převednou dostatečnou finanční 
částku, v tento den bude platba 

stržena.

27 ZÁKLADY POLYTECHNIKY 7. až 9. ročník středa 1x za 14 dní 14.00 až 15.30 0 Kč. Kroužek je 
hrazen z projektu. RNDr.  Bořek Navrátil

V rámci kroužku se seznámíme se základními operacemi při opracovávání 
dřevěných polotovarů, naučíme se pracovat se stavebnicemi LEGO 

Mindstorms.
8

Kroužek 
hrazen z 
projektu.

Přihlášení do kroužku proveďte prosím prostřednictvím přihlašovací ankety v Bakalářích nejpozději do 21. září 2018.

Do kroužku se nelze přihlašovat v průběhu pololetí. Při odhlášení v průběhu pololetí nevzniká nárok na navrácení uhrazené částky.

Podmínkou navštěvování kroužku je mít ke dni 15. 10. 2018 na účtu v ŠOP dostatečnou fifnanční částku nezbytnou k úhradě kroužku.
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