
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kroužky mohou navštěvovat děti ze ZŠ a MŠ Janová , ale i děti 

docházející do ZŠ mimo obec Janová  

 Rozvrh kroužků se upřesní dle zájmu dětí 

 Poplatek za jeden kroužek je od 600,- ( ročně ) při minimálním počtu 

8 dětí. V rámci družiny jsou kroužky bezplatné. 

 Úhrada kroužku bude ve dvou splátkách –  

  1-  říjen, listopad, prosinec  =  225 Kč                              

  2- leden,únor,březen,duben,květen =  375 Kč                                                                  

          Zahájení činnosti kroužků: v prvním týdnu měsíce října 

          Ukončení činnosti kroužků: květen 

 

Rozpis kroužků bude předán žákům i s přihláškou. Přihlášky 

odevzdejte do 27.září 2012. 

Platba kroužků: osobně u ředitele školy. 

 

 



 

 

 

Věk: ZŠ  den : STŘEDA  15,00 – 16,00 CENA : 600,-/ROK      

Vedoucí kroužku : Vlasta Babovcová, Ludmila Spitzerová 

Náplň kroužku: 

 Základy poskytnutí první pomoci 

 Základy zdravovědy 

 Zdravá výživa, bylinky 

 Protahovací cvičení, cvičení pro správné držení těla 

 Příprava na zdravotnickou soutěž 

Cílem kroužku je zvládnout základy první pomoci, schopnost ošetřit zranění při hrách a 

pobytu v přírodě. Zdravotnická soutěž ČČK. 

 

 

 

 

 

Věk: ZŠ       den : Úterý   15,00 – 16,30 hodin    CENA: 600,-/ROK 

Vedoucí kroužku : Kateřina Kovaříková 

Činnost: 

 Tábornické dovednosti, rozdělávání ohňů, uzlování, zásady při pobytu v přírodě, 

táboření v přírodě, vaření 

 Pohybové hry 

 Poznávání přírody, živočichů, rostlin 

 Přírodovědné soutěže 

 Hry podporující komunikaci, kamarádské vztahy 

Cílem kroužku je upevnit u dětí kladný vztah k přírodě a rozvíjet kamarádské vztahy. 

Účast na ekologické soutěži. 



 

 

 

Věk: MŠ, ZŠ    den : PONDĚLÍ      16,00 – 17,00 hodin    CENA : 700 ,-/ROK 

Vedoucí kroužku : Eva Podešvová 

Činnost:   

 Výtvarné techniky 

 Modelování 

 Výroba drobných dárečků 

 Zpívánky 

 Aerobik 

 Jógová cvičení 

Cílem všech aktivit je rozvoj jemné motoriky při práci s různým materiálem, při  cvičení rozvoj 

obratnosti,pohyblivosti, fyzické zdatnosti.   Výstava prací v budově školy 

 

 

 

 

 

 

 

Věk: ZŠ          den :  PONDĚLÍ  15,00 – 16,15 hodin          CENA : 600,-/ ROK 

Vedoucí kroužku : Michal Lucbauer 

Náplň kroužku:  

 Pohybové hry 

 Sportovní hry zaměřené na florbal a fotbal 

 Soutěže 

Cílem je rozvíjet u dětí obratnost, vytrvalost, fyzickou zdatnost a koordinaci pohybu, 

technika florbalu, hru, strečink, účast na přátelských turnajích, atd.  



 

 

 

 

 

 

Věk: ZŠ                  den :  STŘEDA  14,00 – 15,00       CENA : 600,-/ ROK 

Vedoucí kroužku : Ludmila Spitzerová 

Činnost: 

 Seznámení s nástrojem 

 Nácvik jednoduchých akordů a doprovodů písní 

 Samostatný doprovod písní se zpěvem 

 Vystoupení na akcích školy 

Cílem kroužku je rozvinout hudební vnímání a rytmus. 

 

 

 

 

 

 

 

Schůzky:  

1x týdně –      den : ČTVRTEK  15,00 – 16,00            CENA : 600,-/ ROK 

Vedoucí kroužku : Michal Lucbauer 

  

Činnost : 

Cílem kroužku je seznámit děti skrze vlastní prožitek s fenoménem divadla. Sdělit, že divadlo 

není vzdálená umělecká forma, nýbrž hra, kterou mohou samy hrát a která jim může pomoci 

při objevování světa a jeho souvislostí. Hry jsou zaměřené na rozvoj fantazie, přirozeného 

sebevyjádření i vzájemné spolupráce, ale také pohybových dovedností, paměti, řeči a mluvního 

projevu. 



V rámci školní družiny budou probíhat 

tyto kroužky: 

 

 

 

Činnost:  

 Seznámení s nástrojem 

 Nácvik správného dýchání a správného držení flétny 

 Nácvik jednoduchých písní 

 Základy hudební nauky 

 Vystoupení na akcích školy 

Cílem kroužku je rozvinout hudební vnímání, správné dýchání a rytmus. 

 

 

 

Činnost: 

 Seznámení s počítačem, správná obsluha a zacházení 

 Bezpečné vypnutí počítače 

 Word – základy 

 Dokumenty, ukládání 

 Kopírování, vkládání 

 Malování 

 Vytváření tabulek 

 Práce s výukovými programy 

Cílem kroužku je  naučit děti základům obsluhy počítače. 

 

 

 

Náplní kroužku je povídání, hry, písničky. Setkání jsou obohacena o prvky etické výchovy, 

které vedou děti k rozvoji prosociálnosti, učí je správnému vztahu k sobě i k okolí. 



 

 

 

 

Pěvecký kroužek navštěvují žáci a žákyně od 1. do 5. ročníku. Hlavní náplní kroužku 
je zpěv lidových písní, písní umělých i moderních za doprovodu klavíru a kytary i hry 
na tělo a jednoduché hudební nástroje, kterými je škola vybavena. Pravidelně jsou 

zařazována dechová, hlasová a intonační cvičení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud by z rodičů nebo občanů Janové přišel s dobrým 

nápadem, jak efektivně využít prostor školy k mimoškolní 

činnosti, veškeré podněty vítám. Rád bych zde vytvořil i 

divadelní společnost pro dospělé, která by mohla navazovat 

na tradici divadla v Janové. Pokud by měl někdo z rodičů či 

občanů zájem podpořit tuto myšlenku,máte dveře otevřené. 

 

Mgr. Michal Lucbauer 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Den : STŘEDA 16,00 -17,00     CENA : 600,-/ROK  

Vedoucí kroužku : Eva Podešvová 

 pro děvčata od 5.let do 11 let 

 vhodné pro začátečníky i pokročilé 

 pohybová a taneční průprava 

 základy Zumby 

 nácvik sestav, příprava na soutěže a vystoupení 

 


