
 

 
 
 

 
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 
Stejně jako v minulém roce si Vám dovolujeme nabídnout zájmové kroužky, které probíhají v budově na 2. 
st. ZŠ – U Nových lázní. Pokud máte o některý z nich zájem, odstřihněte, vyplňte a pošlete návratku, co 
nejdříve zpět. Kroužky zahájí svou činnost v týdnu od 3. 10. 2022.      
 
 
Tvořivé dílny 
Náplň – praktické činnosti z oblasti umění 
V rozsahu 1-1a1/2 hodiny jednou až dvakrát měsíčně dle vypsaného termínu (přihlašování na jednotlivé 
aktivity podle zájmu) 
Kontakt: Mgr. Dorota Šáchová, Mgr. Ivana Hampejsová 
 
Keramický kroužek 
Náplň – výtvarná relaxace pomocí keramického tvoření  
Čtvrtek 15:00 – 17:00 hod.                                                                 
Kontakt: Mgr. Martina Vitvarová 
 
Rybářský kroužek - badatelský klub  
Náplň – ekologie vodního prostředí a vodních organizmů a jeho ochrana, poznávání života ryb a vodních 
živočichů, příprava na sportovní rybolov a nácvik rybolovné techniky,                                           
Středa 14:05 – 15:00 hod.                                            
Kontakt: Mgr. Tomáš Vorochta 
                               
Kroužek „ floristika“ - pro pokročilé 
Nácvik výroby a aranží z živých i suchých dekoračních rostlin a z dalších přírodních materiálů 
Pondělí 14:00 – 15:00 hod.                                            
Kontakt: Jitka Hnyková    
                                
Sportovní kroužek - pro pokročilé 
Náplň – míčové hry, florbal, posilování, … 
Středa 14:05 – 15:00 hod.                                            
Kontakt: Jana Walterová, Mgr. Dorota Šáchová            
 
Kroužek sauna      
Náplň – otužování 
Středa 14:05 – 15:30 hod., 1x měsíčně /nekoná se ve stejnou středu jako kroužek „ Solná jeskyně“; 
vstupné 130Kč/                                           
Kontakt: Mgr. Dorota Šáchová, Mirka Šimková     
  
Kroužek solná jeskyně   
Náplň – pobyt v solné jeskyni pomáhá při dýchacích i kožních onemocněních, neurózách, psychickém 
stresu 
Středa 14:05 – 15:30 hod., 1x měsíčně /každou 1. středu v měsíci; vstupné 40Kč/  
Kontakt: Mirka Šimková      
                                             
  



 

 
 
 

 
Kroužek jógy 
Náplň – zdravé cvičení 
Středa 14:05 – 15:00 hod.                                            
Kontakt: Mgr. Radka Mikulová  
 
Kroužek HAF!     
Náplň – příroda, pes, zábava 
Pondělí 14:05 – 15:00 hod.                                            
Kontakt: Marcela Procházková 
           
Kroužek deskových her 
Náplň – deskové a karetní hry 
Čtvrtek 14:05 – 15:00 hod.                                            
Kontakt: Mgr. Martina Beránková 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------  ARCHA - návratka nejpozději do 30. 9. 2022   ----------------------------------- 

Mám zájem, aby se můj syn / má dcera ……………………………………… navštěvoval/a ve školním roce 2022/2023  

 

kroužek …………………………………………………………………           

 

podpis rodičů /zákonných zástupců: ....................................... 


