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 2021/2022
Jméno a příjmení žáka: …………………………………………………………………………………… třída: ……………………………………..
Podpis zákonného zástupce: ………………………………………………………………
Označte vybrané kroužky a vyplněnou nabídku odevzdejte do 20. 9. 2021 v sekretariátu školy (ne třídnímu učiteli). 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 2021/22. V případě převisu zájmu o kroužek bude rozhodovat pořadí odevzdání
této vyplněné nabídky. Činnost zájmových kroužků může být ovlivňována platnými epidemiologickými opatřeními Ministerstva
zdravotnictví ČR a KHS Plzeňského kraje. V případě přerušení činnosti kroužků, bude po skončení školního roku vrácena poměrná
část zápisného dle doby přerušení činnosti.

Přírodovědné a technické kroužky
1.

Přírodovědný kroužek (studium a etologie drobných živočichů, ochrana životního prostředí), Mgr. Aleš Brandtlík, 6. - 9.r.,
pátek 13,30 – 15,30 hodin, zápisné 100,- Kč
2. LEGO NXT, Tomáš Železný, 5. – 9.r., střídavě úterý a středa od 14,30 (případně od 15,00) – 16,30 hodin, zápisné 300,- Kč
3. Školní TV REPORT, Mgr. Ivana Široká, 5. – 9.r., středa 13,30 – 15,00 nebo pondělí 15,00 – 16,30 hodin (čas bude upřesněn
podle počtu a zájmu přihlášených žáků), zápisné 100,- Kč
4. Psaní všemi deseti, Mgr. Alena Šůmová, 5. – 9.r., úterý 14,20 – 15,20 hodin, zápisné 100,- Kč
5. Papírové modelářství (výroba papírových modelů – domečky, auta, budovy, westernové městečko, globus apod., obtížnost
podle věku dětí), Mgr. Alena Šůmová, 1. – 9.r., středa 13,30 – 14,30 hodin, zápisné 100,- Kč

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

Francouzský jazyk (pozdravy, představování, základní slovní zásoba, užitečné fráze, fr. písně, hry, poznávání Francie a
partnerského města Villeneuve sur Yonne), Mgr. Kateřina Nágrová, 6. + 7.r., středa 13,45 – 14,45 hodin, zápisné 100,- Kč
Anglický jazyk (pro 1. ročník) (angličtina zábavnou formou, základní slovíčka v angličtině – barvy, číslo, zvířátka ….),
Karolína Rauchová, 1.r. (max. 15 dětí), pátek 12,00 – 13,00 hodin, zápisné 100,- Kč
Anglický jazyk (pro 2. ročník) (procvičování učiva zábavnou formou, základní slovíčka v angličtině), Karolína Rauchová, 2.r.
(max. 15 dětí), pátek 13,00 – 14,00 hodin, zápisné 100,- Kč
Anglický jazyk (pro 5. ročník) (prohlubování a procvičování učiva, hry, práce s programy na interaktivní tabuli), Mgr. Renáta
Zelenková, 5.r. (max. 15 dětí), pondělí 13,00 - 14,00 hodin, zápisné 100,- Kč
Brousek pro tvůj jazýček (procvičování výslovnosti, nácvik říkanek a básniček, dramatizace), Růžena Kaprová, 1. - 3.r.,
pondělí 13,00 – 14,00, zápisné 100,- Kč
Procvičování učiva pro 1. ročník (písmenka, skládání, psaní, čtení, sčítání a odčítání formou zábavného učení s využitím
interaktivní tabule, tabletů a kartiček), Mgr. Helena Tobiášová, 1.r., čtvrtek 12,00 – 13,00 hodin, zápisné 100,- Kč
Čtenářský klub pro 2. ročník, Mgr. Eva Benešová, 2.r., úterý 11,35 – 12,20 hodin, zápisné 100,- Kč
Cvičení z českého jazyka pro 9. ročník (příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka), Mgr. Markéta Vodičková, den a čas
bude upřesněn dle domluvy s přihlášenými žáky, zápisné 100,- Kč

Estetické kroužky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Výtvarné hrátky (hravé činnosti s linií, barvou a tvarem, malování na sklo, textil, koláž, grafika), Mgr. Eva Šmídová, 1. – 2.r.
(max. 10 dětí), čtvrtek 13,00 – 14,00 hodin, zápisné 200,- Kč
Duha (tvoření z vlny, rouna, papíru, korálků, textilu, pedigu), Mgr. Soňa Trnková, 3. – 9.r., pátek 14,00 – 16,00 hodin (1 x za
14 dní), zápisné 600,- Kč
Filmák, (pravidelná setkání s promítáním oblíbených filmů), Monika Pašková, 1. – 9. r., 2x za měsíc ve středu od 18,00 hodin,
zápisné 100,- Kč
Taneční, (streetdance, rytmika, nácvik a příprava vystoupení), Mgr. Eva Benešová, 2. – 9.r., den a čas bude upřesněn dle
domluvy s přihlášenými žáky, 2. - 9.r, zápisné 100,- Kč
Floristický (výroba dekorací na Advent, Vánoce, Velikonoce….; vyrobené výrobky si děti odnesou domů), Mgr. Eva Benešová,
5. – 9.r., pátek 14,00 – 16,00 (1 x za 14 dní), zápisné 800,- Kč
Šikovné ruce (rukodělné výrobky, vystřihovánky, výrobky z přírodnin, vosku, fima, mýdlové hmoty apod. – náměty roční
období, svátky), Růžena Kaprová, 2. – 5.r., pondělí 14,00 – 15,30 hodin, zápisné 500,- Kč

7.

Vařeníčko (příprava jednoduchých pokrmů – jednohubek, pomazánek, salátů, dezertíků, pečení perníčků, cukroví ….),
Michaela Vaizová, Ing. Leona Vozková, 1. + 2.r., max. 10 dětí na skupinu, 1. ročník středa 12,30 – 14,30 hodin, 2. ročník
čtvrtek 13,00 – 15,00, zápisné 700,- Kč

Sportovní kroužky
1.
2.
3.
4.
5.

Basketbal (seznámení s basketbalem, rozvoj spolupráce, obratnosti, rychlosti, práce s míčem), Mgr. Veronika Ulmanová, 3.r.,
čtvrtek 13,15 – 14,15, zápisné 100,- Kč
Florbal (florbalový trénink, zápasy, turnaje), Zdeněk Tuka, 1. – 9.r., úterý pro 1. – 4. ročník 15,00 – 16,00 hodin, pro 5. – 9.
ročník 16,00 – 17,00 hodin, zápisné 100,- Kč
Turistický I. (vycházky do přírody, hry, možnost výletů o víkendech), Mgr. Jana Lusková, 1. – 2.r. (popř. i ze 3. + 4. r.), pondělí
12,15 – 13,15 + příležitostné odpolední a víkendové výlety, zápisné 100,- Kč
Turistický II. (výlety, výpravy za dobrodružstvím, hry v přírodě, pěší túry, možnost výletů i o víkendech), Mgr. Jana Lusková,
5. – 7.r., středa 14,30 – 17,00 (1 x za 14 dnů) + příležitostné odpolední a víkendové výlety, zápisné 100,- Kč
Výleťáček (odpolední a případně jednodenní výlety, navštěvovat budeme zajímavá místa nejen v západních Čechách), Mgr.
Kamila Hrubá, Ivana Filipová, 3., 6., 7.r., pátek odpoledne (1 x za 14 dní) + příležitostné víkendové výlety, zápisné 100,- Kč

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

2.
3.
4.
5.

Hokejbal (pohybové sportovní aktivity pro děti s tématikou hokejbalu), Marek Šiška, 5 – 8 let (1. – 2.r.) středa 17,00 – 18,30
hodin, hokejbalové hřiště SK Horní Bříza, veškeré vybavení (hokejky, rukavice, helmy, chrániče, …) jsou zdarma k zapůjčení,
kontakt na ved. družstva: Marek Hanza, marekhanza@gmail.com, tel. 607142551
Kopaná mladší přípravka (nar. 2013 - 2014) (sportovní aktivity se zaměřením na fotbal), Václav Hýbl, úterý a čtvrtek 16,30 –
18,00 hodin, fotbalový stadion/tělocvična ZŠ
Kopaná starší přípravka (nar. 2011 – 2012, sportovní aktivity se zaměřením na fotbal), Jiří Juha, úterý a čtvrtek 16,30 – 18,00,
fotbalový stadion/tělocvična ZŠ
Kopaná mladší žáci (nar. 2009 – 2010, sportovní aktivity se zaměřením na fotbal), Petr Svoboda, úterý a čtvrtek 16,30 – 18,00
hodin, fotbalový stadion/tělocvična ZŠ,
Kopaná starší žáci (nar. 2007 – 2008; sportovní aktivity se zaměřením na fotbal), Michal Moule, pondělí a středa 17,30 –
19,00 hodin, fotbalový stadion/tělocvična ZŠ
Zápisné do sportovních kroužků ve spolupráci s SK Horní Bříza 100,- Kč.

Ostatní organizace s aktivitami pro děti a mládež v Horní Bříze
T.J. Sokol Horní Bříza (přihlášky v TJ. Sokol)
1. Cvičení rodiče a děti (2 – 4 roky), pondělí 16,30 – 17,30 hodin
2. Cvičení nejen pro předškoláky (4 - 6 let), středa 16,30 – 17,30 hodin
3. Cvičení mladší žáci (6 – 9 let), středa 17,30 – 18,30 hodin
4. Cvičení starší žáci (10 – 15 let), středa 18,30 – 19,30 hodin
Jana Svobodová, tel. 774 933 714; kontaktní e-mail: sokolhb@gmail.com; více na http://sokolhornibriza.webnode.cz/

Pionýr Horní Bříza (přihlášky v PS Horní Bříza)
1.

Oddíl Kingsman ved. E. Jandová (tel.602 308 048), Jakub Kapr (tel. 739 085 535), pátek 16,00 – 17,30 hodin, v klubovně
Pionýra ve staré budově ZŠ (sraz před hlavním vchodem ZŠ)
2. Oddíl Ringo, ved. Jakub Šulda (tel. 777 209 040), pátek 16,00 – 17,30 hodin, v horní tělocvičně ZŠ
Kontaktní e-mail: pionyr.hb@gmail.com; Více informací na: www.hornibriza.pionyr.cz

Jóga s Ájou výuka cvičení jógy pro 1. – 9. ročník s Andreou Henžlíkovou, pondělí 1. – 2. roč. 13,10 – 13,55 hodin; 5. – 9. r. 14,25
– 15,10 hodin; čtvrtek 3. – 5. r. 13,10 – 13,55 hodin; 4. - 7. r. 14,25 – 15,10 hodin. Zahájení v pondělí 4. 10. a ve čtvrtek 7. 10. 2021
Přihlášky u p. Henžlíkové tel. 737 528 786, henzlikova.a@email.cz

Folklórní soubor Úsměv – přípravka pro děti a mládež
Taneční přípravka pro děti a mládež od 12 do 18 let, každý čtvrtek od 19 hodin v Sokolovně v Horní Bříze. Informace: Markéta
Jílková tel. 732 946 263, mjilkova@centrum.cz

Úsměváček – přípravka pro děti od 3 do 12 let
Úsměváček začíná od pondělí 13. 9. 2021 v horní tělocvičně MZŠ. Minipřípravka od 16:45; mladší děti od 17,30 a starší děti od
18,30 hodin.
Kontakt: V. Kvašová 737 373 158; T. Mildorfová 606 190 144; deti-usmev@centrum.cz, www.soubor-usmev.cz

Fit Club Veronika kurzy: aerobic, step aerobic, dance, roztleskávačky, fit drums – paličky (od 13. 9.)
1. Děti 5 – 8 let, pondělí 17,05 – 17,50 hodin, tělocvična ZŠ
2. Děvčata 3. – 5. třída, čtvrtek 17,05 – 17,55 hodin, tělocvična ZŠ
3. Děvčata 6. – 9. třída, úterý 17,05 – 17,55 hodin, tělocvična ZŠ
Informace: Mgr. Veronika Fránová tel. 724 023 632, veronika.franova@centrum.cz, www.fitclubveronika.cz

