
1 
 

Odpolední kroužky organizované Základní školou Davle  

v 1. pololetí školního roku 2022/2023 

 

 

Vážení rodiče, milí žáci. I v tomto školním roce vám nabízíme oblíbené odpolední kroužky. 

Všechny níže nabízené kroužky vedou naše paní učitelky, vychovatelky školní družiny či 

osvědčení přátelé naší školy a konají se v prostorách školy.  

O přijetí do kroužku rozhoduje včasné podání přihlášky.  

Pokud jste si z nabídky našich kroužků vybrali, potvrďte svůj zájem e-mailem přímo u 

garanta kroužku. Přijetí vašeho dítěte vám garant kroužku následně potvrdí.  

Činnost kroužků bude zahájena v týdnu od 19.9.2022, pokud nebude uvedeno jinak.  

Úhrada za školní kroužky probíhá bezhotovostně na účet školy 2601854449/2010 (Fio 

Banka). Do zprávy uvádějte jméno dítěte a název kroužku. Platba za keramiku probíhá 

v hotovosti u paní Rýdlové. Platba za gymnastiku probíhá dle pokynů paní Mrázové. 

Děkujeme a těšíme se na spolupráci. 

Tým ZŠ Davle 

 

 

Jazykové kroužky 

Všechny kroužky probíhají 1 x týdně. Kurzy jsou vedeny lektory, kteří znají úroveň a 

potenciál vašich dětí a jejich cílem je jej podpořit a rozvíjet. V ceně kurzu jsou veškeré 

pomůcky.  

Cena jazykových kroužků činí 1000,- Kč (za pololetí bude 15 lekcí). Konkrétní obsah 

kroužku přizpůsobujeme skladbě žáků – zaměřujeme se na konverzaci, poslechy, rozšíření 

slovní zásoby i na procvičení školní látky.  

Název kroužku Věk Termín Čas Garant 

Francouzský jazyk  6. třída pondělí 14:00-15:00 

Svatava Chrastilová 
zastupce@zs-davle.cz 

Anglický jazyk 6. - 7. třída pondělí 14:40- 15:25 

Petra Kučerová 
kucerova@zs-davle.cz 
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Vzdělávací kroužky 

Název kroužku Věk Termín Čas Garant Cena 

Cvičení z matematiky pro 

9.ročník (příprava na 

přijímačky) 9. třída 
Středa (podle zájmu 

možná změna) 7:00 – 7:45 

Erika Novotná 
novotna@zs-davle.cz 

1000,- 

Přípravka k přijímacím 
zkouškám z matematiky 9. třída čtvrtek 7:00 – 7:45 

Klára Zuntová 
zuntova@zs-davle.cz 

1000,- 

Přípravka k přijímacím 
zkouškám z českého jazyka 9. třída dle dohody dle dohody 

Radka Limprechtová 
limprechtova@zs-davle.cz 

1000,- 

Přípravka k přijímacím  
zkouškám z českého jazyka 9. třída dle dohody dle dohody 

Pavla Charvátová 
charvatova@zs-davle.cz 

1000,- 

 

Sportovní kroužky 

 

*Platba dle pokynů paní Mrázové! 

 

Keramika 

Keramický kroužek začíná v týdnu od 26. 9. 2022 a povede jej  Marie Rýdlová a Markéta Vopičková. Cena 
1300,- (60 minut) nebo 1600,- (75 minut) za pololetí. V ceně je veškerý materiál a pomůcky.  

*Platba hotově paní Rýdlové dle jejích pokynů! 

Písemné informace obdrží děti při první hodině keramiky. 

Přihlášení na keramiku emailem: m.rydlova@email.cz  

Název kroužku Věk Termín Čas Garant 

Keramika     1. a 2. třídy pondělí 12:30 – 13:30 
Markéta Vopičková  
m.rydlova@email.cz 

Keramika 3.třídy pondělí 13:45 – 15:00 
Markéta Vopičková  
m.rydlova@email.cz 

Keramika ostatní pondělí 15:00 – 16:00 
Markéta Vopičková  
m.rydlova@email.cz 

Keramika 1. třídy úterý 12:30 – 13:30 
Marie Rýdlová  
m.rydlova@email.cz 

Keramika     5. a 6.třídy úterý 13:45 – 15:00 
Marie Rýdlová  
m.rydlova@email.cz 

Keramika ostatní úterý 15:00 – 16:00 
Marie Rýdlová  
m.rydlova@email.cz 

 

Název kroužku Věk Termín Čas Garant Cena 

Gymnastika                             1.- 3.třídy středa 13:45 - 14:45 
Petra Mrázová  
mrazova@zs-davle.cz 

   
1300,- 

mailto:m.rydlova@email.cz
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Kroužky pro tvořivé děti 

Název kroužku Věk Termín Čas Garant Cena 

Netradiční výtvarné techniky 
mírně pokročilí 
(1 rok kroužku) pondělí 15:00 - 16:00 

Katka Nožinová                   
606 552 051 1000,- 

Netradiční výtvarné techniky pokročilí úterý 15:00 - 16:00 
Katka Nožinová                   
606 552 051 1000,- 

Netradiční výtvarné techniky začátečníci středa 15:00 - 16:00 
Katka Nožinová                   
606 552 051 1000,- 

Netradiční výtvarné techniky 
pokročilí 

(nedružinové děti) čtvrtek 14:00 - 15:00 
Katka Nožinová                   
606 552 051 1000,- 

 

Další zájmové kroužky 

Název kroužku Věk Termín Čas Garant Cena 

Včelaříci 3. - 7. třída 

1x za 14dní 
pátek začátek 

16.9.22  15:00 -17:00 

Petr Sobotka vcelarici.davle@seznam.cz 
Více info na: 

https://www.facebook.com/vcelaricidavle 0,-  

Zdravotnický kroužek 3. – 9. třída 
úterý         

1x za 14 dní  14:30 -15:30 

Milana Lišková                         
liskova@zs-davle.cz 500,-  

Logické a deskové hry           1.-5. třída pondělí 13:30 -15:00 

Hana Billová                      
billova@zs-davle.cz 1000,-  

FIE* 4.-7. třída pondělí 14:00- 15:00 

Jindřiška Obermajerová                     
obermajerova@zs-davle.cz 1000,-  

FIE* 4.-7. třída středa 14:00 -15:00 

Hana Billová           
billova@zs-davle.cz 1000,-  

Klub mladého diváka 7.- 9. třída 
dle ročního 

plánu 
3 x divadelní 
představení 

Svatava Chrastilová  
zastupce@zs-davle.cz 400,-  

Malý IT 1.stupeň 

čtvrtek 
začátek 

29.9. 13:00 -14:00 

Libor Šedivý 
sedivy@zs-davle.cz 1000,- 

PC kroužek   2. stupeň 

čtvrtek 
začátek 

22.9. 14:00 -15:30 

Libor Šedivý 
sedivy@zs-davle.cz 1000,- 

 

FIE* - Od letošního roku nabízíme kroužek Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování. Jedná se 
o metodu Reuvena Feuersteina, která se využívá pro rozvoj komunikačních dovedností v nejrůznějších 
věkových i profesních skupinách a jsme přesvědčeni o jejím významu při vývoji dětí. Jde o rozvoj 
komunikačních dovedností, rozšiřování slovní zásoby i výuku učebních strategií. Cílem metody je rozvinutí 
učebního potenciálu žáka. www.atc-feuerstein.cz/o-metodach 
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http://www.atc-feuerstein.cz/o-metodach

