Masarykova základní škola Horní Bříza,
okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Středisko volného času
Tř. 1 .máje 210, 330 12 Horní Bříza
Telefon: 377 333 801
e-mail: sekretariat@zshornibriza.cz
www.zshornibriza.cz

Nabídka zájmové činnosti šk.rok 2019/2020
Jméno a příjmení žáka: …………………………………………………………………………………… třída: ……………………………………..
Podpis zákonného zástupce: ………………………………………………………………
Označte vybrané kroužky a vyplněnou nabídku odevzdejte do 18. 9. 2019 v sekretariátu školy (ne třídnímu učiteli; jen
kroužky organizované SVČ při MZŠ). Na úvodní schůzce otevřeného kroužku žáci obdrží přihlášku s podrobnějšími údaji.
Platba zápisného bude prováděna u vedoucího konkrétního kroužku až po zahájení jeho činnosti. O zahájení činnosti
kroužku budou přihlášené děti informovány přímo vedoucím kroužku, hlášením školního rozhlasu nebo informací na
webových stránkách školy. Předpoklad zahájení činnosti kroužků je od začátku měsíce října. Zápisné platí pro celý šk. rok
2019/20. V případě převisu zájmu o kroužek bude rozhodovat pořadí odevzdání této vyplněné nabídky.

Přírodovědné a technické kroužky
1.

Přírodovědný kroužek (studium a etologie drobných živočichů, ochrana životního prostředí), Mgr. Aleš Brandtlík, 5. - 9.r., pátek
13,45 – 15,45 hodin, zápisné 100,- Kč
2. Informatika (výuka prezentací, práce s internetem, vytváření vlastních výukových materiálů, technika administrativy), Mgr. Alena
Šůmová, 2. – 9.r., středa 13,00 – 14,00 hodin, zápisné 100,- Kč
3. LEGO NXT a jeho programování, Tomáš Železný, 5. – 9.r., pátek 14,00 – 16,00 hodin, zápisné 300,- Kč
4. Fyzika plus (rozšíření a procvičení učiva fyziky a matematiky, pokusy, astronomie; vhodné pro zájemce o technické obory a
gymnázia), Mgr. Ilona Hejmanová, 8. - 9.r., středa 13,45 – 15,15 hodin (případně dle domluvy; 1 x za 14 dní), zápisné 100,- Kč
5. Školní TV REPORT, Mgr. Ivana Široká, 5. – 9.r., úterý 13,30 – 14,30, středa 15,00 – 16,00, čtvrtek 13,30 – 14,30 hodin a 15,00 –
16,00 hodin (čas bude upřesněn podle počtu a zájmu přihlášených žáků), zápisné 100,- Kč
6. Psaní všemi deseti, Mgr. Alena Šůmová, 5. – 9.r., středa 14,15 – 15,15 hodin, zápisné 100,- Kč
7. Papírové modelářství (výroba papírových modelů a vystřihovánek), Mgr. Alena Šůmová, 1. – 9.r. (max. 4 žáci z 1. r.),
pondělí 13,00 – 14,00 hodin, zápisné 100,- Kč

Společenskovědní kroužky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Francouzský jazyk (pozdravy, představování, základní slovní zásoba, užitečné fráze, fr. písně, hry, poznávání Francie a
partnerského města Villeneuve sur Yonne), Mgr. Kateřina Nágrová, 6. - 9.r., pátek 14,20 – 15,20 hodin, zápisné 100,- Kč
Němčina pro páťáky (hry, krátké rozhovory, jednoduchá slovní zásoba, videa …), Mgr. Marie Kloučková, 5.r., pátek 12,30 – 13,30
hodin, zápisné 100,- Kč
Anglický jazyk I. (pro 1. ročník) (angličtina zábavnou formou, hry, křížovky, písničky, říkanky, omalovánky), Karolína Rauchová, 1.r.
(max. 15 dětí), čtvrtek 12,00 – 13,00; od 1. 1. 2020 pátek 12,00 – 13,00 hodin, zápisné 100,- Kč
Anglický jazyk II. (pro 2. ročník) (procvičování učiva zábavnou formou, hry, křížovky, písničky, říkanky, omalovánky), Karolína
Rauchová, 2.r. (max. 15 dětí), čtvrtek 13,00 – 14,00, od 1. 1. 2020 pátek 13,00 – 14,00 hodin, zápisné 100,- Kč
Anglický jazyk III. (pro 3. ročník) (angličtina zábavnou formou, hry, křížovky, písničky, říkanky, omalovánky …), Mgr. Helena
Tobiášová, 3.r. (max. 15 dětí), úterý 13,00 - 14,00 hodin, zápisné 100,- Kč
Doučování z českého jazyka (příp.z matematiky) (pro 4.+ 5. ročník)., Ivana Filipová, 4.+ 5.r., termín bude určen podle
přihlášených dětí, zápisné 100,- Kč
Procvičování pravopisu, Mgr. Kateřina Nágrová, 6. r., čtvrtek 7,00 – 7,30 hodin, zápisné 50,- Kč

Estetické kroužky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Výtvarné hrátky (hry a etudy s nejrůznějšími materiály a výtvarnými pomůckami, kresba, malba, koláž, grafika, prostorové práce,
filcování aj.), Mgr. Eva Šmídová, 1. – 2.r. (max. 10 dětí), středa 12,00 – 13,00 hodin, zápisné 400,- Kč
Sluníčko (spolupráce s Domovem pro osoby se zdravotním postižením v H. Bříze, společná rukodělná výroba, četba, recitace,
vyprávění aj.), Mgr. Helena Winkelhöferová, 1. – 9.r., pondělí 14,30 – 16,30 hodin (1 x za 14 dní), zápisné 100,- Kč
Kreativní (keramika, sezónní dekorace, výrobky z různých materiálů, svíčkárna v Liticích, keramická dílna SOU stavebního v H. Bříze
apod.), Monika Pašková, Stanislava Fialová, sobota v sudý týden 9,00 – 11,30 hodin, zápisné 800,- Kč
Duha (práce s papírem, vlnou, samotvrdnoucí hmotou, voskem, mýdlem, přírodními materiály apod.), Mgr. Soňa Trnková, 3. – 9.r.,
středa 14,30 – 16,30 hodin (1 x za 14 dní), zápisné 400,- Kč
Filmák (pravidelná setkání s promítáním oblíbených filmů), Monika Pašková, 2x za měsíc v úterý od 18,00 hodin, zápisné 100,- Kč
Taneční (streetdance, rytmika, nácvik a příprava vystoupení), Mgr. Eva Benešová, středa 13,30 – 15,00 pro 5. B + 7.r.,
středa 14,00 – 15,00 pro 5. A, zápisné 150,- Kč pro 5. B + 7.r.; 100,- Kč pro 5. A
Hrnečku, vař! I. (příprava jednoduchých pokrmů – jednohubek, pomazánek, salátů, dezertíků, pečení perníčků, cukroví ….),
Michaela Vaizová, Ing. Leona Vozková, 1. – 5.r., max. 10 dětí, úterý 13,00 – 15,00 hodin, zápisné 500,- Kč
Hrnečku, vař! II. (příprava jednoduchých pokrmů – jednohubek, pomazánek, salátů, dezertíků, pečení perníčků, cukroví ….), Mgr.
Helena Tobiášová, Ing. Leona Vozková, 1. – 5.r., max. 10 dětí, čtvrtek 13,00 – 15,00 hodin, zápisné 500,- Kč

Sportovní kroužky
Žáci přihlášení do sportovních kroužků platí kromě zápisného současně i členský příspěvek do školního sportovního klubu (ve výši 100,Kč na celý šk.rok; v případě přihlášení do více sportovních kroužků se tento příspěvek hradí jen 1 x; neplatí pro kroužky organizované ve
spolupráci s SK Horní Bříza)
1. Atletika, Mgr. Monika Greinerová, 5. - 9.r., středa 14,00 – 15,00 hodin, zápisné 100,- Kč
2. Tenis I., Zdeněk Holický, 1. – 9.r., středa 15,00 – 16,00 hodin, zápisné 100,- Kč
3. Tenis II., Mgr. Monika Greinerová, 1. – 5.r., středa 11,30 – 12,20 hodin, (max. 10 dětí), zápisné 100,- Kč
4. Florbal (dívky a hoši) (rozcvičky, přihrávky, herní situace, kombinace, základní florbalové dovednosti, zápasy), Zdeněk Tuka,
1. – 9.r., pondělí 14,30 – 16,30 hodin, zápisné 100,- Kč
5. Sportovní hry (pohybové a míčové hry - vybíjená, cyklistická vyjížďka, bruslení, bowling), Mgr. Jana Lusková, 4. – 5. r., max. 15
dětí), středa 13,10 – 14,10, zápisné 100,- Kč
6. Kondiční cvičení (posilování - hoši), Mgr. Aleš Brandtlík, středa 14,20 – 15,20 hodin, 8. – 9.r., zápisné 100,- Kč
7. Turistický (vycházky, turistické pochody, výlety a expedice, táboření, pobyt v přírodě – i o víkendech), Mgr. Jana Lusková,
3. – 5.r. + bývalí členové z vyšších ročníků, čtvrtek 14,00 – 15,00 hodin + příležitostné odpolední a víkendové výlety, zápisné 100,Kč
8. Sporťáček (sportovní akce a výlety 2 x měsíčně – v Horní Bříze – tenis, fitness, badminton, biatlon, cyklistika, netradiční sporty ….,
ale i výjezdy do Plzně – plavání, squash, jumparena …, Třemošné – bowling, bruslení, příp. i na Šumavu běžky apod.), Mgr. Ilona
Hejmanová, Mgr. Monika Greinerová, Mgr. Stanislav Rous příp. další pedagogové, termíny schůzek budou upřesněny dle
přihlášených žáků a aktuálních možností, 6. – 9. r., zápisné 100,- Kč (nezahrnuje dopravu na akce, vstupy, lanovky atd.)
Školní liga (celoroční soutěž třídních kolektivů v různých sportovních odvětvích, základy herních dovedností, organizace školních
turnajů, rozhodování, olympijská myšlenka, týmová práce, soutěž fair-play …), Mgr. Stanislav Rous, 6. - 9.r., (čas bude upřesněn –
předpoklad pondělí od 14,20 hodin – 1 – 2 x měsíčně), nepřihlašuje se, bez poplatku

Sportovní kroužky organizované ve spolupráci s SK Horní Bříza – oddíl hokejbalu a oddíl kopané
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Hokejbal (hoši i dívky narozené 2007 - 2013), Martin Gregor, Marek Šiška, Aleš Daněk, pondělí a středa 17,00 – 18,30 hodin,
hokejbalový stadion/tělocvična ZŠ, zápisné 100,- Kč; kontakt na ved. družstva: Marek Hanza, marekhanza@gmail.com, tel.
607142551
Předpřípravka kopané (děti do 7 let), Mgr. Stanislav Rous, úterý a čtvrtek 16,30 – 18,00 hodin, fotbalový stadion/tělocvična ZŠ,
členský příspěvek v SK
Mladší přípravka kopané (7 – 8 let), Vlastimil Calta, úterý a čtvrtek 16,30 – 18,00 hodin, fotbalový stadion/tělocvična ZŠ, členský
příspěvek v SK
Starší přípravka kopané (9 – 10 let), Ing. Václav Hýbl, úterý a čtvrtek 16,30 – 18,00, fotbalový stadion/tělocvična ZŠ, členský
příspěvek v SK
Kopaná mladší žáci (11 – 12 let), Ing. Josef Svoboda, úterý a čtvrtek 16,30 – 18,00 hodin, fotbalový stadion/tělocvična ZŠ, členský
příspěvek v SK
Kopaná starší žáci (13 - 14 let), Michal Moule, pondělí a středa 17,30 – 19,00 hodin, fotbalový stadion/tělocvična ZŠ, členský
příspěvek v SK

Ostatní volnočasové aktivity pro děti organizované jinými organizacemi:
Fit Club Veronika (přihlášky u p. V. Fránové)
1. Roztleskávačky, step aerobic (5 – 7 let), pondělí 17,00 – 17,50 hodin
2. Roztleskávačky, aerobic (8 - 10 let), úterý 17,05 – 17,55 hodin
3. Aerobic, step aerobic, dance (11 – 15 let), úterý 18,00 – 18,50 hodin
4. Step aerobic, aerobic (8 – 11 let), čtvrtek 17,05 – 17,55 hodin
Veronika Fránová tel.724 023 632 , FitClub.Veronika@seznam.cz, www.fitclubveronika.cz

Kroužky T.J. Sokol Horní Bříza (přihlášky v TJ. Sokol)
1. Cvičení rodiče a děti (2 – 4 roky), pondělí 16,00 – 17,00 hodin
2. Cvičení nejen pro předškoláky (4 - 6 let), středa 17,00 – 18,00 hodin
3. Cvičení mladší žáci (6 – 10 let), středa 18,00 – 19,00 hodin
4. Cvičení starší žáci (11 – 15 let), středa 19,00 – 20,00 hodin
Jana Svobodová, tel. 774 933 714, sokolhb@gmail.com, http://sokolhornibriza.webnode.cz/

Pionýr Horní Bříza (přihlášky v PS Horní Bříza)
1. Všeználci (všeobecný), ved. Jakub Kapr (tel. 739 085 535), pátek od 16,00 hod. v klubovně Pionýra ve staré budově ZŠ
2. Všeználci 2 (všeobecný), ved. Jiří Kapr (tel. 731 113 416), středa od 16,00 hod. v klubovně Pionýra ve staré budově ZŠ
3. Oddíl Ringo (ringo, míčové hry), ved. Jiří Begala (tel. 723 082 296), pátek od 16,00 hodin v horní tělocvičně ZŠ
pionyr.hb@gmail.com, www.hornibriza.pionyr.cz

Jóga s Ájou (přihlášení u p. Henžlíkové)
Výuka cvičení jógy pro 1. – 9. ročník s Andreou Henžlíkovou bude probíhat i v tomto školním roce. Předpokládaný den je pondělí a
čtvrtek odpoledne. Rozvrh cvičení bude sdělen samostatným letákem. Tel. kontakt na p. Henžlíkovou: 737 528 786

