
   Nabídka kroužků pořádaných Základní školou Štěchovice   
 ve školním roce 2019/2020 

 
 zahájení činnosti od září 2019 

Badatelé  
turisticko-přírodovědný 
kroužek 

(E. Braumová) 

úterý 

14:00 – 15:30 

I. + II. stupeň 

(financování z projektu OP VVV Učíme se a bádáme 
společně a zábavně; účast zdarma) 
kapacita 10 míst, již běží 

Deskové hry 

(S. Sladkovská) 
 

pondělí 

13:00 – 14:30 

(financování z projektu OP VVV Učíme se a bádáme 
společně a zábavně; účast zdarma) 
kapacita 10 míst, již běží  

 zahájení činnosti od 1. října 2019 

Florbal 
(J. Stehlíková),  
800 Kč za pololetí 

pondělí 
7:00 – 7:45 

6. + 7. třída, chlapci (případně i 5. třída) 

pátek 

7:00 – 7:45 

8. + 9. třída, chlapci 

14:00 – 14:45 
6. – 9. třída, dívky 

Volejbal 
(J. Stehlíková),  
800 Kč za pololetí 

pondělí 
14:00 – 14:45 
6. – 8. třída, dívky 

Kroužek keramiky I. 
(PhDr. K. Obermajerová) 
1100 Kč za pololetí 
 

úterý 

13:00 – 14:00  
1. - 5. třída  
kapacita 10 míst 
Přihlášení proveďte přes e-mail: 
obermajerova@zs-stechovice.cz 

Kroužek keramiky II. 
(P. Špínová) 
1100 Kč za pololetí 
  

čtvrtek 

13:00 – 14:00 

1. - 5. třída 

kapacita 10 míst 
Přihlášení proveďte přes e-mail: 
spinova@zs-stechovice.cz 

Kroužek keramiky III. 
(P. Špínová) 
1100 Kč za pololetí 
 

pátek 

13:00 – 14:00  
1. - 5. třída  
kapacita 10 míst 
Přihlášení proveďte přes e-mail: 
spinova@zs-stechovice.cz 

 
PODMÍNKY OTEVŘENÍ KROUŽKU 

Jednotlivé kroužky mohou být otevřeny pouze v případě, že se přihlásí a poplatek předem uhradí 
nejméně 10 zájemců. Pokud by počet účastníků kroužku klesl během školního roku pod 10, činnost 
kroužku bude přerušena. (Tyto podmínky neplatí pro kroužky hrazené z projektů). 

 
ÚHRADA  ZA  KROUŽKY 

Platby za kroužky provozované naší školou provádějí rodiče prostřednictvím školní online pokladny. 
Platby jsou splatné v následujících termínech: 

 na I. pololetí do 25. 09. 2019, na II. pololetí do 25. 01. 2020. 

Pokud platba není nejpozději v den splatnosti připsána na účet školy, dítě se nemůže aktivit v daném 
kroužku účastnit. 
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Kroužky nabízené jinými organizacemi a jednotlivci 

(zahájení činnosti v týdnu od 1. 10. 2019 nebo dle dohody) 
 

 

Akrobatický rokenrol  
(M. Marková) 
- bližší info a úhrada přímo u vedoucího kroužku  
(tel. 774 038 882) 

středa 
17:00 – 19:00 

od 5 do 18 let 

pátek 
17:00 – 18:00 

od 5 do 18 let 

Výuka anglického jazyka 

(Lundonia Hub Davle) 
- celoroční kurz – 28 lekcí; od října 2019 

- všechny kurzy vyučuje česká lektorka 

- přihlášení online přihláškou na www.lundonia.cz 

úterý 

 

Anglický jazyk 

1. – 2. třída 

12:45 – 13:30 

Anglický jazyk 

3.- 4. třída 

14:00 - 14:45 

 

Výuka na hudební nástroj  
(Hudební škola Pavel Hokr) 
- bližší info a úhrada přímo u vedoucího kroužku 

středa 
 

Více informací na:  
www.pavelhokr.cz 

 

Výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím 

(Easyspeak Jazyková škola Černolice) 
- bližší info a kontakt: www.easysteak.cz, 
esis.easyspeak.cz  

pondělí 
Více informací: 
www.easyspeak.cz 

 

Kurz moderního baletu  
(Lenka Macková) 
- bližší info a úhrada přímo u vedoucí kroužku  
(tel.:739 461 975),  
e-mail: lenkamackova266@gmail.com 

 

pondělí 

14:00 – 15:00 

4. - 5. třída 

(klasický balet) 

15:15 – 16:15 

1. – 5. třída  
chlapci i dívky 

(kontaktní improvizace  
a intuitivní hraní) 

Sporťáček – sportovní hry 

(Sportovní rodina)  
- blžší info a úhrada přímo u vedoucího kroužku 

(tel.: 725 935 961), e-mail: sportakjunior@gmail.com 

 

čtvrtek 

15:00 - 16:00 

děti 6-8 let 

16:00 - 17:00 

děti 9-12 let 
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