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Nabídka zájmových kroužků ve školní družině na školní rok 2021/22  

 

Vážení rodiče, 

 jak už víte z předchozích informací, v letošním školním roce 2021/2022 nově otevíráme pro zapsané děti ve školní 

družině hned několik zájmových kroužků. Chceme tak rozšířit a zlepšit celkovou nabídku školy na výchovu a 
vzdělávání dětí. Výuka kroužků bude probíhat v prostorách školy během odpoledního provozu ŠD, tj. 
nejdéle do 16 hodin, a povedou je naše vychovatelky ŠD, v období říjen až květen. 

Dále plánujeme během roku mimo jiné několik sobotních aktivit společně s rodiči (turistické vycházky, výlety po kraji). 
Konkrétní informace budou včas upřesněny (individuální přihlášky na sobotní akce). 

 
 
Přehled zájmových kroužků: 

Název 
kroužku: 

Vyučující: Popis činnosti: Den a čas: Cena na 1. pololetí 

Deskové hry I. 
(1. a 2. tř.) 

p. vych. Vlaďka 
Zátopková 

Zábavnou formou 
budeme rozvíjet logické 
myšlení, postřeh, paměť, 
ale i vzájemnou 
spolupráci a komunikaci. 

úterý 
 
15:00 – 16.00 

zdarma 
 
 
Kapacita: 
15 dětí 

Deskové hry 
II. 
(3. a 4. tř.) 
 

p. vych. Kamila 
Fojtíková 

Zábavnou formou 
budeme rozvíjet logické 
myšlení, postřeh, paměť, 
ale i vzájemnou 
spolupráci a komunikaci. 

středa 
 
15.00 – 16.00 

zdarma 
 
 
Kapacita: 
15 dětí 

Tvořílek 
 

p. vych. Květa 
Ručková 

Práce s papírem, textilem, 
tvoření z přírodnin, 
základy vyšívání, drhání, 
háčkování, šítí, 
enkaustika, recyklace 
různých materiálů, malba, 
korálkování 

pondělí 
 
15:00 – 16.00 

zpoplatněno 
 
100 Kč/1. pololetí 
(na výtvarný 
materiál) 
 
Kapacita: 
15 dětí 



Master Chef 
ŠD 
 

p. vych. Libuše 
Svobodová 

studená kuchyně,- zdravý 
raut, jablíčkové hody, 
bylinky naší kuchyňky, 
nejoblíbenější recepty 
Anny a Elzy pro děvčata, 
nejoblíbenější recepty 
Tlapkovy patroly - pro 
chlapce, co se vaří v 
Kopřivnici? 

Čtvrtek 
 
15.00 – 16.00 

zpoplatněno 
100,- Kč/ asi na 6 
týdnů, dle finanční 
náročnosti na 
zakoupení potravin 
 
 
Kapacita: 
15 dětí 

 
 

V případě zájmu vyplňte přiloženou přihlášku a pošlete zpět škole do středy 29. 9. 2021. Pokud budete mít 
zájem o více kroužků, vyplňte prosím přihlášku na každý kroužek zvlášť. Přihlášky si můžete také vyzvednout 
u své p. vychovatelky nebo stáhnout z našich www (viz – Školní družina). 
 
Do kroužku je možné zapsat jen stanovený počet dětí. Děkujeme za pochopení. 
 
Těšíme se na Vás ☺ 
 
 
V Kopřivnici dne 15. 9. 2021      Z. Havlíková, ŘŠ + vychovatelky ŠD 

 


