Základní škola a Mateřská škola Dolní Radechová, okres Náchod,
příspěvková organizace
Náchodská 85, 549 11 Dolní Radechová
stepanova@zsdolniradechova.cz, tel.: 491 424 739
www.zsdolniradechova.cz

Kroužky pro ………………………………………………. (doplňte jméno dítěte) – školní rok 2019/2020
ZŠ Dolní Radechová, Obec Dolní Radechová, Déčko Náchod, Dobrovolní hasiči Dolní
Radechová a manželé Vaňkovi nabízejí pro letošní rok tyto kroužky:

PONDĚLÍ
Míčové a pohybové hry pro žáky 1. – 2. třídy – 13:00 – 14:00 hodin, (Déčko Náchod –
Ondřej Vít, ve Sportovní hale v D. Radechové, zápisné na celý rok: 450 Kč) *ANO-NE
Sportuj ve škole pro žáky 3. – 5. třídy – 14:00 – 15:30 hodin, Mgr. Sidónia Ilšnerová ve
Sportovní hale v D. Radechové, bez zápisného, *ANO-NE
Šachový kroužek – 14:15 – 15:15 hodin (Déčko Náchod – Ondřej Vít, v prostorách ZŠ, zápisné
na celý rok: 800 Kč)*ANO-NE
Doučování pro žáky 2. – 3. třídy s potížemi v českém jazyce a matematice, paní Monika
Kuncová, 13:15 – 14:00 hodin, bez zápisného, *ANO-NE
Mladý hasič pro žáky 1. – 5. třídy, pondělí 16:30 – 18:30 hodin, u hasičárny v Dolní
Radechové, bližší informace p. Pavlína Oulehlová, zápisné 100 Kč na celý rok. *ANO-NE

ÚTERÝ
Angličtina pro žáky 2. – 3. třídy – 13:15 – 14:00 hodin (Déčko Náchod – Tereza Skalová,
v prostorách ZŠ D. Radechová, zápisné na celý rok: 450 Kč) *ANO-NE
Angličtina pro žáky 4. – 5. třídy – 14:10 – 14:55 hodin (Déčko Náchod – Tereza Skalová,
v prostorách ZŠ D. Radechová, zápisné na celý rok: 450 Kč)*ANO-NE
Badatelský klub pro žáky 1. – 3. třídy – 13:15 – 14:45 hodin, Mgr. Michal Haller,
v prostorách ZŠ, bez zápisného, * ANO-NE
STŘEDA
Šikovné ruce pro žáky 2. – 5. třídy, 13:15 – 14:45 hodin v prostorách ZŠ, p. Pavlína
Oulehlová, zápisné 300 Kč na celý rok (přispívá obec DR) *ANO-NE
Doučování anglického jazyka pro žáky 3. – 5. třídy s potížemi v anglickém jazyce, 13:15 –
14:00 hodin, Mgr. Veronika Štěpánová, v prostorách ZŠ, bez zápisného, *ANO-NE
Kroužek mladých myslivců a ochránců přírody pro žáky 1. – 5. třídy, středa od 15:30 - 16:30
hodin v prostorách ZŠ (manželé Vaňkovi), zápisné na celý rok 200 Kč, přihlášky v ředitelně
k vyzvednutí, *ANO-NE

ČTVRTEK
Čtenářský klub pro žáky 3. – 5. ročníku, 13:15 – 14:45 hodin, v prostorách ZŠ, pan Michal
Hurdálek, bez zápisného, *ANO-NE
Taneční kroužek pro žáky 2. – 5. třídy – 15:00 – 16:00 hodin (organizuje Obec Dolní
Radechová – Déčko Náchod, lektor: Andrea Matysová, probíhá v prostorách obecního
úřadu), zápisné 800 Kč/celý rok. *ANO/NE
Pěvecký sbor pro žáky 1. – 5. třídy – 13:15 – 14:00 hodin – prostory ZŠ, pan Radek Vajsar,
zápisné 300 Kč na celý rok (přispívá obec DR), kroužek bude zahájen při dostatečném počtu
zájemců od listopadu 2019, *ANO-NE
PÁTEK
Flétnička pro žáky 4. – 5. třídy, čtvrtek 13:00 – 13:45 v ZŠ, pan Radek Vajsar, zápisné na celý
rok 300 Kč (přispívá obec DR), kroužek bude zahájen při dostatečném počtu zájemců od
listopadu 2019, *ANO-NE

Kroužky budou otevřeny pouze při dostatečném počtu zájemců. Sportovní kroužky mohou
být také sloučeny. Děkujeme za pochopení.
*vybranou odpověď zakroužkujte, zbylou škrtněte

Podpis rodičů: ……………………………………………………………………………………………….

