
Z P R A V O D A J  
na školní rok 2 0 1 9 / 2 0 2 0 

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,  

dovolte mi, abych Vás přivítal v novém školním roce 2019/2020 a poděkoval všem, kteří v uplynulém roce 

škole pomáhali.  

V letošním školním roce jsme otevřeli po jedné první a přípravné třídě, a waldorfskou první třídu. Pro žáky, 

kteří se nedostanou do školní družiny, je připraven volnočasový klub a pro všechny žáky školy jsou 

nachystané zajímavé zájmové kroužky.  

V budově školy (na chodbě v 2. NP) je pro Vás zřízen počítač s přístupem na el. žákovskou knížku, web školy 

a další důležité školní dokumenty (Školní vzdělávací program, školní a klasifikační řády atd.). Výše uvedené 

dokumenty se nacházejí také na webových stránkách školy www.zs-kaplickeho.cz. Dále je u vstupu do školní 

jídelny umístěn objednací stravovací systém a v brzké době bude dostupná aplikace pro mobilní telefony. 

V loňském školním roce jsem započal besedy se všemi žáky školy s cílem aktivního zapojení žáků do chodu 

školy. Výsledkem byly změny v komunikaci, nákup nového vybavení a techniky, výmalba společných 

prostor. V těchto diskusích budu nadále pokračovat. 

Tradičně také chystáme mezinárodní spolupráci se stážisty v rámci projektu Edison a výuku anglického 

jazyka obohacenou o rodilého mluvčího. Rádi bychom Vás v tomto ohledu požádali o Vaši aktivní spolupráci.  

Na počátku školního roku jsme si pro Vás připravili pár zajímavých akcí. Ve čtvrtek 5. září proběhla pro 

všechny žáky ukázka sportovních aktivit. Dále budou následovat diskuse se mnou 12. září od 16,30 hod na 

ZŠ Gollova pro rodiče waldorfských tříd, a poté setkání s rodiči na ZŠ Kaplického 19. září od 16,30 hod pro 

1. stupeň a 20. září od 16,30 hod pro 2. stupeň. Připravili jsme pro Vás velice zajímavou besedu ve středu 18. 

září od 17 hodin na aktuální téma “Bezpečný kyberprostor”. Přednášet bude kapitán Melša a dozvíte se, jak 

kontrolovat a chránit děti na sociálních sítích, dále informace o kyberkriminalitě a příklady dobré praxe. 

Vyvrcholením sportovního září bude sobota 21. září. Ve sportovním areálu Vesec se budou konat sportovní 

aktivity s bohatým doprovodným programem. Můžete se těšit na běh se mnou. 

Ve zpravodaji předkládáme souhrn důležitých informací k začátku a organizaci nového školního roku 

(konzultační hodiny, nabídky kroužků, termíny třídních schůzek aj.).  

Věřím, že letošní školní rok bude ještě úspěšnější než ten minulý, ve kterém proběhla úspěšná spolupráce nás 

všech – žáků, vyučujících i rodičů. Proto přeji všem mnoho úspěchů v práci, spokojenost a pohodu, a 

především pevné zdraví.  

   Mgr. Pavel Zeronik       

                       ředitel školy  

http://www.zs-kaplickeho.cz/


Zaměstnanci 

ředitel školy: Mgr. Pavel Zeronik 

zástupce ředitele: Mgr. Zdeňka Vítová  

třídní učitelé: 

PT  Mgr. Berešová Lucie 

I.A Mgr. MervartováMarie  

II.A  Mgr. Jožáková Ludmila  

III.A Mgr. Krenková Jindřiška  

III.B Mgr. Mizerová Eva 

IV.A Mgr. Mečířová Zuzana 

IV.B Mgr. Saurová Daniela 

V.A Mgr. Tůmová Milena 

V.B Mgr. Kuželová Pavlína 

VI.A Mgr. Vraná Martina 

VI.B Mgr. Javůrek Lukáš (vedoucí učitel) 

VII.A Mgr. Staňová Hana (vedoucí učitel) 

VII.B Mgr. Čábelková Lenka 

VIII.A Mgr. Hanák Zdeněk (vedoucí učitel) 

VIII.B Mgr. Šolcová Ivana 

IX.A  Mgr. Bartošová Lucie  

Netřídní učitelé: 

Ing. Hrůzová Tereza 

Ing. Bydžovský Josef 

Mgr. Hrbek Ivan 

Mgr. Fialová Daniela 

Mgr. Pospíšilová Jana 

Mgr. Lupoměská Irena 

Bc. Nigrinová Michaela 

Mgr. Netušilová Jitka 

BcA. Zíchová Marie 

Mgr. Brzoňová Barbora  

Mgr. Machová Dagmar 

 

 

Školní družina 

vedoucí vychovatelka: Bockchneiderová Radka  I. oddělení “Červeňásci” 

vychovatelky: Syrovátková Štěpánka    II. oddělení “Modrásci” 

 Ing. Jirásková Cinková Marcela  III. oddělení Žluťásci 

Zeroniková Jana DiS   IV. oddělení Zeleňásci 

Dominika Folprechtová   V. oddělení  

Marta Ježková, M. Waldhauserová  VI. oddělení (Waldorf) 

 

Asistentky pedagoga: 

Pflégerová Eva 

Lopraisová Věra 



Radová Petra 

Folprechtová Dominika 

Janečková Jolana 

Čajová Markéta 

Hojdenová Lenka 

Ing. Žampová Jana 

Jenčiová Monika 

Šilhánová Karolína 

 

 

Školní poradenské pracoviště 

výchovní poradci: Mgr. Lukáš Javůrek 1. st. / Mgr. Zdeňka Vítová 2. st.  

metodik prevence: Mgr. Hana Staňová 

speciální pedagogové: Mgr. Lucie Berešová, Mgr. Michaela Marková 

Waldorfské třídy 

 I.W Mgr. Brzoňová Barbora  

 II.W Mgr. Fialová Daniela  

III. W Ing. Hrůzová Tereza   

Školní družina waldorf 

Bc. Marta Ježková; Michaela Waldhauserová, DiS., Iveta Hotovcová 

Hospodářka školy 

  Jadrná Zuzana 

 

Vrátná 

 Dubinová Marta  

Školní jídelna 

vedoucí šk. jídelny: Janusová Lenka kuchařky: Bečková Libuše   

     Gratiasová Helena  

      Poláková Petra  

      Janusová Lenka 

Úklid 

školník: Gláser Pavel  

uklízečky: Kamlerová Zdeňka  

        Malátová Milada   



 

 

Výbor SRPŠ 

předsedkyně Jolana Janečková  

Příspěvky SRPŠ: 300,- Kč na žáka  

Rada školy: Schází se 2–3x ročně, schvaluje školní dokumenty, probírají se otázky koncepční a 

ekonomické. předseda: Mgr. Eva Mizerová – zástupce školy členové: Hana Kaiserová – zástupce 

zřizovatele; Jolana Janečková – zástupce rodičů  

Školní parlament 

vedoucí ŠP:  Mgr. Javůrek Lukáš  

zástupce za vedení škol:  Mgr. Vítová Zdeňka  

zástupci žáků od 4. – 9. třídy (jmenování na základě volby spolužáků)  

Provoz školní družiny 

příchod dětí: 6:30  

odchod: 16:30 

 Při eventuálním samostatném odchodu dítěte z družiny je nutné písemné potvrzení od rodičů. Poplatek 

za družinu je 250,- Kč měsíčně. Platby probíhají následujícím způsobem: 1. platba září – prosinec 1000,- 

Kč (prosíme uhradit do konce září). 2. platba leden – červen 1500,- Kč (prosíme uhradit do konce ledna). 

Do školní družiny se přednostně přijímají žáci přípravné třídy, 1. a 2. ročníku ZŠ, jejichž oba zákonní 

zástupci jsou zaměstnáni. Pro nepřijaté děti do školní družiny je možnost kroužku Volnočasových aktivit.  

Doplňující provozní informace ŠD pro rodiče  

Provoz ŠD je ráno od 6:30 do 7:40 hod (s příchodem nejpozději v 7:30 hod), při děleném vyučování 

příchod do 7:30 nebo od 7:40 – 8:45 hod, zvoňte na zvonek Školní družina 1. Odchody dětí po obědě 

nejpozději ve 13:30 hod, čas od 13:30 do 15:00 hod je vyhrazen pro výchovné a vzdělávací činnosti 



v ŠD nebo pobyt venku. V jiné době než je uvedeno, nebude umožněn vstup žákům do budovy školy 

a též vyzvedávání a uvolňování dětí z ŠD. Při vyzvedávání dětí z ŠD zvoňte na zvonky dle oddělení. 

Pro lepší orientaci jsou jednotlivé zvonky barevně odlišeny. Po zazvonění a představení se (rodiče, 

prarodiče či jiné  

zmocněné osoby), oznamte celé jméno dítěte, které vyzvedáváte a poté na něj počkejte ve vstupní hale školy.  

V době venkovního pobytu nebude umožněno žákům z jakýchkoliv důvodů setrvávat v prostorách školy 

– zejména pokud se jedná o stavy po nemoci, nachlazení atd.  

Uvolnění dítěte v jinou dobu, než je uvedeno na zápisovém lístku (samostatný odchod dítěte z ŠD), je možné 

pouze zprávou přes Gradebook nebo písemnou žádostí nejpozději do 8:00 hod daného dne. V obou případech 

musí být v žádosti uvedeno celé jméno dítěte, datum a čas odchodu, a podpis zákonného zástupce. Na 

telefonické či ústní žádosti o uvolnění žáka ze ŠD nebude brán zřetel.  

S sebou do ŠD potřebují žáci: vhodné převlečení na pobyt venku s ohledem na aktuální počasí, vše 

podepsané a uložené v látkovém sáčku, a plastovou lahev na pití. Pitný režim je zajišťován v průběhu celého 

pobytu v ŠD, dětem bude k dispozici pitná voda a sirup.  

Hračky z domova si děti nosí do ŠD na vlastní odpovědnost a není dovoleno hračky ve školní družině měnit 

s ostatními dětmi. Předejdeme tím mnohým nedorozuměním mezi dětmi i rodiči.  

Žáci druhých a vyšších ročníků mají umožněno psát domácí úkoly v rámci odpolední ŠD s písemným 

souhlasem zákonného zástupce. K tomuto jim bude vyhrazena samostatná učebna. Za konečnou správnost 

vypracování domácích úkolů nese odpovědnost zákonný zástupce. Akce (např. návštěva kulturních zařízení, 

divadlo, výlety) budou naplánovány s finanční spoluúčastí rodičů, kteří o tomto budou informováni, s 

předstihem zprávou, přes Gradebook.  

Vstupu rodičů do školní budovy 

 Návštěvy a rodiče žáků vstupují do školy pouze po ohlášení u některého z pedagogických nebo provozních 

zaměstnanců školy. Rodiče žáků nejnižších ročníků mohou doprovodit své děti do šaten a předat je 

vychovateli nebo učiteli a také je od nich převzít. Bezprostředně potom musí opustit budovu. Příchod rodičů 

pro děti před ukončením vyučování (před zvoněním), čekání na děti v budově, kontakty s cizími dětmi, 

zasahování do provozu školy apod. je nepřípustné.  

Omlouvání dětí 

Při nemoci dítěte zákonný zástupce omluví do tří kalendářních dnů nepřítomnost žáka u třídního učitele. 

Po návratu do školy musí být absence omluvena do dvou pracovních dnů v el. žákovské knížce v záložce 

Uvolnění, dále Omluvenka.  



Uvolňování dětí 

 Na 1 hodinu – příslušný vyučující, na 1 den – třídní učitel, na delší dobu – žádají rodiče písemně ředitele 

školy s předchozím souhlasem třídního učitele. Formulář žádosti v el. žákovské knížce v záložce 

Uvolnění, dále Uvolnění do tří dnů a nad tři dny. Prosíme maximálně 1 x za školní rok.  

 

Konzultační hodiny vyučujících 

 Je nutné svou návštěvu alespoň 1 den předem telefonicky ohlásit na sekretariátu školy.  

 

Mgr. Lucie Berešová úterý 14:00-15:00  

Mgr. Marie Mervartová pondělí 14:00-15:00 

Mgr. Ludmila Jožáková úterý 15:30-16:30 

Mgr. Jindřiška Krenková pondělí 14:00-15:00 

Mgr. Eva Mizerová úterý 15:00-16:00 

Mgr. Zuzana Mečířová středa 14:00-15:00 

Mgr. Daniela Saurová čtvrtek 14:00-15:00 

Mgr. Milena Tůmová úterý 14.00-15.00 

Mgr. Pavlína Kuželová úterý 14:00-15:00 

Mgr. Martina Vraná pondělí 14:00-15:00 

Mgr. Lukáš Javůrek úterý 14:00-15:00 

Mgr. Hana Staňová pondělí 14:00-15:00 

Mgr. Lenka Čábelková čtvrtek 14:00-15:00 

Mgr. Zdeněk Hanák pondělí 14:00-15:00 

Mgr. Ivana Šolcová středa 15:00-16:00 

Mgr. Lucie Bartošová středa 14:00-15:00 

Ing. Josef Bydžovský čtvrtek 15:00-16:00  

Mgr. Ivan Hrbek pátek 15:00-16:00 

Jana Pospíšilová úterý 14:00-15:00 

Mgr. Jitka Netušilová úterý 15:00-16:00  

Mgr. Michaela Nigrinová úterý 15:00-16:00 

Mgr. Barbora Brzoňová pondělí 14:00-15:00 

Mgr. Daniela Fialová pondělí 14:00-15:00 

Ing. Tereza Hrůzová pondělí 14:00-15:00  

Mgr. Dagmar Machová pondělí 14:00-15:00 

BcA. Marie Zíchová pondělí 14:00-15:00 

Mgr. Irena Lupoměská pondělí 15:00-16:00 

Mgr. Hana Staňová (metodik prevence) úterý 14:00-15:00 

Mgr. Lucie Berešová (speciální pedagog) úterý 15:00-16:00 



Mgr. Zdeňka Vítová (výchovný poradce 1.st.) pondělí 15:00-16:00 

Mgr. Lukáš Javůrek (výchovný poradce 2. st.) středa 14:00-15:00 

Mgr. Michaela Marková (speciální pedagog) pondělí 14:00-15:00 

 

Školní řády a Školní vzdělávací programy a další 

Jsou umístěny v počítači pro rodiče v 2. NP školy a také zveřejněny na webových stránkách školy.  

Časové rozvržení vyučovacích hodin a přestávek 

0. hod 7,00 – 7,45 

 1. hod 8,00 – 8,45 

 2. hod 8,55 – 9,40 

 3. hod 10,00 – 10,45 

 4. hod 10,55 – 11,40 

 5. hod 11,50 – 12,35  

 6. hod 12,45 – 13,30 oběd 

 7. hod 14,00 – 14,45 

 8. hod 14,55 – 15,40  

Harmonogram akcí, exkurzí a výletů 

 

Září 2019 
 

• Tvorba třídních pravidel (1. stupeň) 

• Poznáváme školu i jinak, ŠD 

• Plavecký výcvik 3. ročníků 

• Hledání skřítka Podzimníčka (1. stupeň) 

• Z pohádky do pohádky, 1.A 

• Poznávám školu a její okolí, PT 

• Podzimní vycházka, 2.A 

• Tvoření třídních pravidel, 2.A 

• Pasování prvňáčků – slavnostní uvítání, 1.A 

• Seznamovací hry přípravné třídy a 1. ročníku 

• Celoroční čtenářský projekt 1. A, B 

• Návštěva ekoparku, 5.A 



• Soutěž Oděv a textil pro žáky 1. a 2. stupně 

• Efektivní pokusy pro mladé badatele, PT-9. třída 

• Živá knihovna povolání, 8.-9. třída 

• Návštěva IQlandie – prezentace povolání, 9. ročník 

• Logická olympiáda 

• Návštěva patronů, 1.A a 9.A 

• Celoroční projekt Barvy duhy, PT 

• Soutěž na jedničky 

• Ekologický výukový program Rok v přírodě, 3.B 

• Celoroční projekt Cesta na ostrov pokladů, 2.A 

• Celoroční projekt Fanclub Jiřího Žáčka, 3.A 

• Celoroční čtenářská soutěž Knihomol, 3.A 

• Uvítací besídky třídních kolektivů 

• Dopravní hřiště, 4. třídy 

• Michaelská slavnost – zkouška odvahy, waldorfské třídy 

• Harmonizační pobyt v Českém Dubu, 6.A,B 

• Živá knihovna povolání, 9.A 

• Návštěva Oblastní galerie, 7.A 

• Setkání Ekoškol, 9.A 

•  

Říjen 2019 

• Rodinná výtvarná soutěž 1. stupeň a ŠD 

• Poznáváme až k hranicím, ŠD 

• Návštěva knihovny, 1.A 

• Podzimní příroda, PT 

• Návštěva knihovny, 2.A 

• Návštěva ZOO, 3.B 

• Orientace “Město, kde žiji“, 3.B 

• Kariérové poradenství – workshop, 7.A 

• DDM Větrník – přírodovědné pokusy, 5.A 

• KVKLI – Havětník, 6.A 

• Olympiáda v českém jazyce, 2. stupeň 

• Dušičky, 2.A 

• Ekologický výukový program Lesní království, PT 

• Kaplický bazárek 1. stupeň 

• Drakiáda  

• Dopravní výchova 4. třídy (celoročně) 

• Exkurze na Úřad práce, 9.A 

• Veletrh vzdělávání EDUCA, 9.A 

• KVKLI – Řvi potichu, brácho, 6.B 



• Ekologický výukový program Tonda obal na cestách, 2.A 

• Ukliďme Česko – 72 hod, 9.A 

• Ekologický výukový program Rok v přírodě, 3.A 

• Ekologický výukový program Komentovaná prohlídka ZOO, 8.A,B 

• Ekologický výukový program Prales na talíři, 9.A 

• Vzdělávací moduly IQ Landie – Lego Mindstorms v iQFABLAB 

• KVKLI - Africká vesnice, 7.B 

 

Listopad 2019 

• Sběr papíru 

• Poznáváme knihy trochu jinak, ŠD 

• Třídní vědomostní soutěž, 2.A 

• Moje rodina, PT 

• Experimentální studio – Škola (mimo) hrou, 5.A a 7.A 

• Sv. Martin – tradice, 2.A 

• Tematické vyučování (Dušičky – Halloween) 

• Návštěva Naivního divadla, 1.A 

• Vánoční dílničky s rozsvěcením stromečku 

• Školní kolo matematické olympiády, 5. – 9. ročník  

• Projekt Rozumíme penězům, 1. – 9. ročník  

• Lidové sady dětem – Škola (mimo) hru, 6.A 

• KVKLI – Už mě nechte být, 6.A 

• Spaní ve škole, 3.B 

• Vzdělávací moduly IQ Landie – Energie a Živly expozice, Sluneční soustava 

• Exkurze na radnici, 2.A 

• Lidové sady – Pověsti pražské, 4.A 

• Experimentální divadlo, 5.B 

• Návštěva ZOO, 3.A 

• KVKLI – Veršovaný svět, 6.B 

• Matematická olympiáda 

• Světový den Ekoškol – tematický den 

• Bobřík informatiky, 8.A 

• Martinská slavnost s bílým koněm, waldorfské třídy 

• Adventní jarmark, waldorfské třídy 

• Spaní ve škole, 9. ročník  

• Přírodovědný klokan, 8. a 9. ročník 

 

Prosinec 2019 

• Mikulášská nadílka, 1. stupeň 

• Poznáváme vůni Vánoc i netradičně, ŠD 



• Vánoční besídky tříd 

• Exkurze do adventní Prahy, 4.A 

• Advent, PT 

• Adventní spirála, waldorsfké třídy 

• KVKLI – Po stopách starořeckých hrdinů, 6.B 

• Vánoční dílny 3.12. 

• Návštěva kina, 7.B 

• Den finanční gramotnosti 

• Jumaréna, 5.B 

•  Odborná exkurze 9. ročníku 

• Návštěva divadla F. X. Šaldy, 9. ročník 

• Vzdělávací moduly IQ Landie – Země jako vesmírné těleso 

• Svíčkárna Rodos, 3.A 

Leden 2020 

• Maškarní karneval ŠD 

• Bobování, 3.B 

• Poznáváme zimu z tepla, ŠD 

• Zimní sportování, PT 

• Soutěž ve stavění sněhuláků, 3.B 

• Tematické vyučování Tři králové, 3.B 

• Pythagoriáda – školní kolo, 5. – 8. ročník 

• Školní kolo olympiády v českém jazyce pro 2. stupeň 

• Ekologický výukový program Rok v přírodě, 3.A 

• Ekologický výukový program Bez vody to nejde, 5.A, B 

• Vzdělávací moduly IQ Landie – Lidské tělo expozice 

• Tvoření ze sněhu, 2.A 

• KVKLI – Kniha hřbitova, 7.B 

• Návštěva kina, 6.A 

• KVKLI – Havětník, 6.B 

• Návštěva kina, 7.A 

• Třídní kolo recitace, 2.A 

 

 

Únor 2020 

• Tematické vyučování Masopust 1. stupeň 

• Plavecký výcvik 2. ročníků 

• Poznej letem celý svět, ŠD 

• Valentýnský pošťák 

• Školní kolo recitační soutěže 



• Zdravé zoubky, PT 

• KVKLI – Po stopách starořeckých hrdinů, 6.A 

• Návštěva Krajské vědecké knihovny v Liberci, PT 

• Masopust, waldorfské třídy 

• Píšeme vlastní povídku, 6.B 

• iQ Landie – 3D tisk, 6.B 

• Návštěva Oblastní galerie, 5.A 

• Zeměpisná olympiáda – školní kolo, 8. ročník 

• Školní kolo recitační soutěže pro 1. a 2. stupeň 

 

Březen 2020 

• Okresní kolo recitační soutěže 

• Poznáváme jarní vánek, ŠD 

• Výtvarná soutěž 1. stupeň (Dárečky pro budoucí prvňáčky) 

• Vyhlášení akce (Kaplická kraslice) 

• Škola naruby  

• Ekologický výukový program Barevný svět zvířat, 7.B 

• Třídní sportovní soutěž, 2.A 

• Jarní vycházka, 6.A 

• Lidové sady dětem – divadelní představení, 6.A 

• Návštěva ZOO, 3.A 

• Návštěva Oblastní galerie a muzea, 3.B 

• Návštěva pivovaru, 8.A 

• Kariérové poradenství – typologie středních škol, 7.A 

• Lyžařský kurz, 7.B 

• Pythagoriáda – okresní kolo 

• Matematický klokan, 2. – 9. ročník 

• Okresní kolo olympiády v českém jazyce pro 2. stupeň 

• Okresní kolo recitační soutěže pro 1. a 2. stupeň 

• Projekce filmů Jeden svět na školách, 2. stupeň 

• Školní ples 

• Burza knih, 1. A 

 

 

Duben 2020 

• Tematické vyučování Velikonoce, ŠD a 1. stupeň 

• Den Země, ŠD a 1. stupeň 

• Čtenářská lekce KVK Liberec, 5.A 

• Návštěva Naivního divadla, 1.A 

• Poznáváme vše začarované, ŠD 

• Experimentální studio – Karel IV. a jeho most, 4.A a 7.A 



• Tematické vyučování Čarodějnice, 1. stupeň 

• Projekt Rozumíme penězům –1. – 9. ročník – 1. – 4. hodina 

• Tematické vyučování Velikonoce, Den Země a Čarodějnice, 3.B 

• Vzdělávací moduly IQ Landie – Smysly expozice 

• Jarní vycházka do přírody, 2.A 

• KVKLI – Hobit, 6.A 

• Muzeum Jaroslava Foglara v Ledči nad Sázavou, 6.B 

 

Květen 2020 

• Olympiáda trochu jinak, 1. stupeň 

• Poznáváme, co vydržíme, ŠD 

• Moje maminka, PT 

• Sběr papíru 

• Den matek 

• iQ Landia – Vodnická laboratoř, 6.B 

• Tělovýchovná vycházka „Naučná stezka Harcov“, 3.B 

• Návštěva botanické zahrady, 3.B 

• Malování v přírodě, 7.A 

• Třídní soutěž Bezpečně do školy, 2.A 

• Tělovýchovná vycházka, 1.A 

 

Červen 2020 

• Dětský den – hry a soutěže, 1. stupeň 

• Poznáváme a těšíme se na prázdniny, ŠD 

• Den dětí, spaní ve škole (1. stupeň) 

• Kaplický jarmark 

• Veletrh dětské knihy, 3.B a 5.A 

• Ekologický výukový program Vnímej svět všemi smysly, 1.A 

• Ekologický výukový program Jak se žije v půdě, 4.A,B 

• Ekologický výukový program Hmyz pod lupou, 6.A, B 

• Ekologický výukový program Prales na talíři, 7.A 

• Závěrečná besídka, 8.A 

• Letnice, waldorfské třídy 

• Den dětí – návštěva kina, 5.A 

• Jánská slavnost, waldorfské třídy 

• Ekopark – Den bláta, 5.B 

• Pasování na čtenáře, 1.A 

• Prázdniny jsou za dveřmi, PT 

• Školní výlety  



 

N A B Í D K A    K R O U Ž K Ů 

ve školním roce 2019/2020 

Název kroužku Vedoucí kroužku Poznámka 

Včelařský 

kroužek 

p. Zdeněk Moravec (605 831 872) Český svaz včelařů 

schůzky 1x týdně na včelnici 

Slovanská 44 v Liberci 

Krav Maga  STŘEDA 15,00-15,45 hod 

(6-9 let) 

ČTVRTEK 14,30-15,15 hod 

(10-15 let) 

www.kravmaga.cz 

Veselá věda  www.veselaveda.cz 

(přihlašování přes web) 

Věda nás baví  ČTVRTEK 14,00-15,00 hod 

1535,- Kč/pololetí 

www.vedanasbavi.cz 

(přihlašování přes web) 

od 3. října 

Velký inženýr  

(1.-5. třída) 

p. Martin Kosa ÚTERÝ 14,00-15,00 hod 

1950,- Kč/12 lekcí 

www.brickbybrick.cz 

(přihlašování přes web) 

od 1. října 

Flétny 

(od 3. třídy) 

Studenti pedagogické fakulty ČTVRTEK 13,00-14,00 hod 

700,- Kč/pololetí 

http://www.veselaveda.cz/
http://www.vedanasbavi.cz/
http://www.brickbybrick.cz/


www.musictime.cz 

(přihlašování přes web) 

od 3. října 

Kytara 

(od 3. a 6. třídy) 

Studenti pedagogické fakulty 

dle domluvy 

700,- Kč/pololetí 

www.musictime.cz 

(přihlašování přes web) 

od října 

Pěvecký sbor 

(PT, 1.-9. třída) 

Studenti pedagogické fakulty ÚTERÝ 15,00-16,00 hod  

550,- Kč/pololetí  

www.musictime.cz 

(přihlašování přes web) 

od 1. října 

 

Břišní tance 

(PT, 1.-5. třída) 

pí. Alena Rosenbergová  ČTVRTEK 14,00-15,00 

hod 

 

750,- Kč/12 lekcí  

 

od 3. října 

 

 

Boomwhackers  

(PT, 1.-5.třída) 

Studenti pedagogické fakulty STŘEDA 13,00-14,00 hod 

500,- Kč/pololetí 

www.musictime.cz 

(přihlašování přes web) 

http://www.musictime.cz/
http://www.musictime.cz/
http://www.musictime.cz/
http://www.musictime.cz/


od 2. října 

 

Jóga pro 

nejmenší 

(PT, 1.-9.třída) 

pí. Markéta Čajová PONDĚLÍ nebo ÚTERÝ  

 14,00-15,00 hod 

 

400,- Kč/pololetí 

Příprava na 

přijímací 

zkoušky 

 z ČJ a M 

(9. třída) 

Mgr. Lukáš Javůrek (ČJ), 

Mgr. Zdeňka Vítová (M) 

PONDĚLÍ 14,00-14,45 hod  

300,- Kč/pololetí 

 

Šachy  

(PT, 1.-5. třída) 

p. Vojtěch Šír 

p. Tomáš Trejbal 

PONDĚLÍ 13,00-16,00 hod 

ÚTERÝ 15,00-17,00 hod 

Klub zábavné 

logiky a 

deskových her 

(deskové hry, tisk 

3D figurek a 

jejich malování) 

pro žáky 3.-9. 

třídy 

Mgr. Zdeňka Vítová ČTVRTEK 14,00-15,30 hod 

800,- Kč/pololetí 

od 3. října 

 

Klub komunikace 

v cizím jazyce 

Mgr. Michaela Nigrinová 

Jana Pospíšilová 

dle dohody 

bezplatný 

Klub občanského 

vzdělávání a 

demokratického 

myšlení 

(od 4. třídy) 

Mgr. Lukáš Javůrek dle dohody 

bezplatný 

Čtenářský klub 

(školní časopis a 

dílna čtení) 

Mgr. Lenka Čábelková ÚTERÝ 14,00-15,00 hod 

bezplatný 

Badatelský klub  dle dohody 

bezplatný 

Výuka cizinců Mgr. Lenka Čábelková dle dohody 



Mgr. Lukáš Javůrek bezplatný 

Informáček 

(programování, 

Lego, úprava 

fotografií, střih 

videí aj.) 

Mgr. Lukáš Javůrek ČTVRTEK 14,00-14,45 hod 

400,- Kč/pololetí 

Basketbal p. Jan Pastýřík PONDĚLÍ 13,00-14,00 hod 

350,- Kč/pololetí 

www.balynx.cz 

od 7. října 

 

Sportuj ve škole 

(pouze pro děti 

školní družiny 3.-

5. třída) 

Mgr. Ivan Hrbek PONDĚLÍ 14,00-14,45 hod 

bezplatný 

Sportovní hry 

(6.-9. třída) 

Mgr. Ivan Hrbek ČTVRTEk 14,00-15,00 hod 

400,- Kč/pololetí 

Florbal (PT, 1.-9. 

třída) 

p. Vojtěch Piruchta dle domluvy 

vojtech.piruchta@gmail.com 

www.florbalprodeti.cz 

(přihlašování přes email) 

 

Francouzština Mgr. Jitka Netušilová PONDĚLÍ 14,00-14,45 hod 

400,- Kč/pololetí 

 

Eko kroužek ( 3.-

9. třída) 

Mgr. Lucie Bartošová dle dohody 

bezplatný 

Logopedie (PT, 

1. třída) 

Mgr. Lucie Berešová dle dohody 

300,- Kč/pololetí 

Zábavná 

výtvarka (malba, 

kresba, komiks 

aj.) 

Bc. Veronika Loužilová (608 960 838) 

  

dle dohody 

950,- Kč/pololetí 

veronika@vikadesign.cz 

(přihlašování přes email) 

 

 

 

http://www.balynx.cz/
http://www.florbalprodeti.cz/
mailto:veronika@vikadesign.cz


Poznámka: 

Kroužky začínají v týdnu od pondělí 16. září, pokud není uvedeno jinak. Přihlašování dětí u vedoucích 

kroužků do pátku 20. září. Platby se provádějí na sekretariátu školy u paní hospodářky Zuzany Jadrné 

od úterý 1. října (nejsou-li zveřejněny webové odkazy, příp. emailové adresy). Kroužek se otevírá pro 

min. 7 zájemců (vedoucí kroužků budou včas informovat). 

 

 

 

 

 

 


