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NABÍDKA KROUŽKŮ ZŠ MOUTNICE 

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

PONDĚLÍ 

15.00 – 16.00  Dramatický kroužek 

ÚTERÝ  

15.00 – 16.00 Kroužek informatiky a robotiky 4. + 5. ročník 

STŘEDA 

15.00 – 16.30 Kroužek dovedných rukou 

ČTVRTEK 

15.00 – 16.30 Kroužek zpěvu a tance 

 (Do kroužku zpěvu a tance přijmeme i šikovné předškoláčky.) 

PÁTEK  

14.00 – 15.00 Kroužek informatiky a robotiky 2. + 3. ročník 

 

Všechny kroužky jsou zpoplatněné částkou 100,- Kč měsíčně. Platby budou počítányy v měsíci 

prosinci a červnu.  

Další aktivity, které se organizují ve škole:  

Nepovinný předmět Náboženství – bude se vyučovat v pondělí a ve středu. Bližší informace dostanete 

s rozvrhem.  

Nemusíte již přihlašovat své dítě na nepovinný předmět Angličtina pro nejmenší – tento předmět se 

stal součástí povinného rozsahu výuky základní školy – učíme AJ od 1.ročníku.  

Hudební škola Meluzín – předběžně škola umožní výuky v úterý nebo v pátek. Bližší domluva 

proběhne na schůzce 2. 9. v 15.00 ve škole.  

V tomto školním roce již nenabízíme žádné kluby ze „Šablon“, tyto již MŠMT finančně nepodporuje. 

O podpoře doučování nemáme zatím žádné informace. 

V úterý a ve středu v odpoledních hodinách bude probíhat PSPP pro žáky 4. a 5. ročníku – vždy po 

skončení vyučování. Mladší žáci budou mít PSPP v době vyučování, kdy bude speciální pedagožka 

docházet do výuky.  
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NÁVRATKA 

 

PŘIHLAŠUJI SVÉ DÍTĚ: 

……………………………………………………………………………., NAR…………………… 

K DOCHÁZCE DO KROUŽKŮ:  

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023. 

 

 

Moje dítě bude – nebude docházet do nepovinného předmětu Náboženství.  

Prohlašuji, že se seznámím s pokyny vedoucího kroužku/předmětu  a budu se jimi řídit.  

 

Datum: ……………………………….  

Podpis zák.zástupce: …………………………………………………….. 

 

 

.  
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