NABÍDKA PRAVIDELNÉHO VOLNOČASOVÉHO A
ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Vážení rodiče,
tento list obsahuje základní informace o pestré škále aktivit a činností, které ZŠ Kovářov
nabízí svým žákům po skončení povinné výuky. Předkládáme Vám jej, abyste se mohli
společně se svým dítětem rozhodnout, o které z nich budete mít zájem.




Na každou aktivitu je nutné podat samostatnou přihlášku.
Přihlášky se podávají do pátku 4. září v ranní školní družině (od 6:30 do 7:30).
Zájmové aktivity mají stanovený minimální a maximální počet žáků - v případě
malého zájmu se neotevřou, v případě velkého zájmu bude rozhodovat pořadí.

Při sestavování této nabídky jsme museli vzít v úvahu manuál MŠMT, který doporučuje
minimalizovat mimotřídní kontakty mezi žáky. Na naší škole však není možné, aby se
odpoledne žáci z různých tříd nesetkali, neboť nelze vytvořit například v rámci ŠD pět různých
oddělení nebo vytvořit zájmový kroužek pouze ze žáků jedné třídy. Naše snaha minimalizovat
kontakty vedla k tomu, že jsou odděleny zájmové činnosti pro žáky 1. a 2. stupně a že většina
skupin bude relativně stabilní (např. 3. – 5. třída). Konečné rozhodnutí, zda do odpolední
skupiny, kde se sejdou žáci z různých tříd, své dítě přihlásíte, je samozřejmě na Vás,
zákonných zástupcích.

Společná pravidla
Přihlášení žáka
Rodiče mohou žáka přihlásit do zájmových aktivit
na začátku školního roku (pokud není vyčerpána
kapacita, i v pololetí). Na každou aktivitu podávají
samostatnou přihlášku, a to do 4. září ráno
v místnosti školní družiny.
Odhlášení žáka
Protože zájmové činnosti organizujeme na celý
školní rok, žák může být odhlášen pouze ze
závažných důvodů, a to před koncem pololetí
prostřednictvím podané odhlášky.
Zahájení aktivit
Zájmové aktivity budou otevřeny při dostatečném
počtu přihlášených žáků. Rodiče budou
informováni
nejpozději
na
společných
rodičovských schůzkách 9. září. Všechny aktivity
by měly zahájit svou činnost v týdnu od 14. září.
Ukončení či rušení aktivit
Zájmové aktivity budou rušeny pouze výjimečně.
Informace o tom, kdy k tomu dojde, dostanou

rodiče s dostatečným předstihem (1. – 3. třída
informace v ŽK, 4. – 9. třída informace v systému
Bakaláři). Na přihlášce rodič uvede, zda žák
v případě zrušení schůzky odchází domů, či bude
ve školní družině. Všechny aktivity ukončí svou
činnost do konce druhého týdne v červnu 2021.
Omlouvání žáka
Rodiče omlouvají žáka ze zájmových aktivit
vedoucímu písemnou formou, k tomu lze využít
také informačního systému Bakaláři. Pokud není
žák celý den ve škole přítomen, omlouvat jej
speciálně ze zájmového vzdělávání nemusí.
Vyloučení žáka
Jestliže nebude žák na zájmovou aktivitu bez
řádné omluvy docházet, nebude se řídit pokyny
vedoucího nebo bude činnost svým chováním
narušovat, může z ní být vyloučen. Tomuto
rozhodnutí bude vždy předcházet upozornění
rodičů. Platba se v tomto případě nevrací.

Přehled odpoledních aktivit pro žáky 1. stupně - dílničky a kluby (13:30 – 15:00):
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

Pěvecký sbor (1.-5.)
Technici (2.-5.)
Vaření I. (1.-3.)
Výtvarka I. (1.-2.)
Sport (1.-5.)

Florbálek (3.-5.)
Zdravotníci (3.-5.)
Výtvarka II. (3.-5.)
Klub deskových her (3.-4.)
Vaření II. (4. -5.)

Keramika (3.-5.)
Čtenářský klub I. (2.-3.)
Čtenářský klub II. (4.-5.)
Klub angličtiny (5.)
xxx

A) Dílničky školní družiny
Dílničky jsou určené žákům navštěvujícím školní družinu (tudíž především žákům 1. stupně) a jsou
umožněny díky tomu, že jsme rozšířili odpolední oddělení na celkem tři. Žáci, kteří se do nich přihlásí,
se v nich mohou věnovat pravidelně konkrétním zájmovým činnostem. Dílničky navazují na polední
družinu a jejich cílem je v menším kolektivu rozvíjet individuální dovednosti a schopnosti žáků. Částka,
kterou rodiče zaplatí navíc k úplatě za školní družinu, bude celá využita k nákupu materiálu a pomůcek
potřebných k činnosti dílničky a bude hrazena společně s pololetním poplatkem za ŠD.
* u dílniček takto označených mohou podat přihlášku i žáci 2. stupně, o jejich přijetí bude
rozhodnuto na základě složení celé skupiny

KERAMIKA

3. – 5. třída *
pondělí 13:30 -15:00

Gabriela Zítková
250,- Kč / pololetí

Dílnička keramiky volně navazuje na výtvarný kroužek a více se specializuje na techniky modelování a
zdobení keramiky. U dětí rozvíjí především kreativitu a představivost, která bude patrná v rozmanité
tvorbě (figurky, cedulky, nádoby, ozdoby).

SPORT

1. – 5. třída
pátek 13:30 -15:00

Gabriela Zítková
50,- Kč / pololetí

Pro děti budou připravené pohybové a sportovní aktivity zaměřené především na zdraví pohyb,
všestrannost, rozvoj fyzické zdatnosti, ale hlavně aby prožívaly radost ze hry. Věnovat se budeme
atletice, gymnastice, míčovým hrám apod. Budeme se snažit vyrazit na horolezeckou stěnu, do bazénu
a na brusle.

VÝTVARKA I.

1. – 2. třída
čtvrtek 13:30 -15:00

Gabriela Zítková
150,- Kč / pololetí

Dílnička je určena nejmladším žákům naší školy, aby zábavnou formou zdokonalovali jemnou motoriku
tolik potřebnou pro psaní, rozvíjely fantazii, tvůrčí aj. činnosti. V nabídce aktivit si vyzkouší techniky
malby, kresby, grafiky, koláže atd.

VÝTVARKA II.

3. – 5. třída *
středa 13:30 -15:00

Gabriela Zítková
200,- Kč / pololetí

Dílna je určena pro starší děti, které baví malovat, kreslit a chtěly by se ve svém umu více
zdokonalovat. Získávat budou základy kresby, malby, tvořit studie odpozorované ze skutečnosti a
věnovat se volné tvorbě, vycházející z vlastní představivosti. Vyhýbat se nebudeme prostorovému
umění a moderním technikám.

TECHNIKA

2. – 5. třída
úterý 13:30 -15:00

Petra Slivková
250,- Kč / pololetí

Dílna umožní dětem nahlédnout do kouzelného světa technologií. Děti si zde rozvíjí manuální zručnost
a technické uvažování. Těšit se mohou na sestavování modelů, stříkání barvami, seznámí se základy
elektrotechniky, vyzkoušejí si létat s dronem. Osvojí si práci s tablety.

VAŘENÍ I.

2. – 3. třída
středa 13:30 -15:00

Petra Slivková
200,- Kč / pololetí

Dílna vaření dětem umožní pořádně si zařádit v kuchyni. Čeká je plno nových dovedností a legrace.
Naučí se rozeznávat chutě, kombinovat potraviny, používat kuchyňské náčiní. V letošním roce se také
společně vydáme po stopách kulinářských zajímavostí a tradic. Okusíme slasti i nástrahy gastronomie.

VAŘENÍ II.

4. – 5. třída
pátek 13:30 -15:00

Jitka Štvánová
200,- Kč / pololetí

Na kroužku se děti naučí připravit jednoduché pokrmy. Vyzkouší si, jak se krájí, strouhá, loupe, míchá,
peče a hlavně jak co chutná. Seznámí se s etikou stolování, se zásady zdravého životního stylu a
vytvoří si vlastní kuchařku.

FLORBÁLEK

Jitka Štvánová

3. – 5. třída
pondělí 13:30 -15:00

100,- Kč / pololetí

Chlapci a dívky se naučí zvládnout techniku hole, vedení míčku, nacvičení různých herních činností –
přihrávka, střelba atd. Osvojí si zásady chování fair play a určitě zažijí radost a napětí ze hry.

ZDRAVOTNÍCI

Jitka Štvánová

3. – 5. třída
úterý 13:30 -15:00

50,- Kč / pololetí

Mladí zdravotníci se naučí formou hry ošetřit různá zranění, dokážou si zavolat o pomoc a sami
poskytnou první pomoc. Zjistí, jak se bezpečně chovat, jak sebe chránit a další důležité informace
z oblasti zdravovědy.

PĚVECKÝ SBOR

Veronika Pšeničná

1. – 5. třída *
pondělí 13:30 -15:00

100,- Kč / pololetí

Kroužek je určen všem dětem, které rády zpívají. Učíme se správně dýchat, pracujeme na technikách
zpívání, rozšiřujeme hlasový rozsah. Zpíváme písničky pro děti, z pohádek, filmů, případně ty písničky,
které si děti samy vyberou. Naše snažení předvedeme několikrát ročně při pěveckých vystoupeních.

B) Kluby
Kluby organizujeme v rámci projektu Maximální podpora žáků ZŠ Kovářov II a jsou určeny žákům 1.
stupně. Jejich hlavním cílem je podpořit žáky, aby lépe zvládali vzdělávání ve vybraných oblastech.
V případě nadlimitního zájmu žáků rozhodne o zařazení do klubu ředitel školy na základě vyhodnocení
potřebnosti pro žáka vzhledem k jeho studijním výsledkům. Všechny kluby budou financovány
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a pro žáky jsou tudíž zdarma.
Název

Čtenářský
klub I
Čtenářský
klub II
Klub desk. her a
logiky
Klub komunikace
v angličtině

Popis

Pro
třídy

individuální i společná četba knížek ve
2. - 3.
školní knihovně, hry a diskuse o četbě
individuální i společná četba knížek ve
4. - 5.
školní knihovně, hry a diskuse o četbě
hraní deskových a jiných her, řešení
3. – 4.
rébusů, rozvíjení strategického myšlení
praktické trénování angličtiny –
5.
časopisy, filmy, písničky, dopisy…

Vedoucí

Termín
schůzek

Veronika
Pšeničná
Jana
Hubičková
Jitka
Štvánová
Petra
Baštýřová

úterý
13:30 - 15:00
středa
13:30 - 15:00
čtvrtek
13:30 - 15:00
čtvrtek
13:30 - 15:00

C) Zájmové kroužky
Zájmové kroužky jsou určené především žákům 2. stupně a realizujeme je ve spolupráci s Domem
dětí a mládeže v Milevsku. Kromě školní přihlášky do zájmových aktivit bude proto rodič vyplňovat i
formulář vytvořený DDM. Platba činí 100,- Kč za pololetí hodinový kroužek (200,- Kč za rok), 150,- Kč
za pololetí dvouhodinový kroužek (300,- Kč za rok). Peníze zasílají rodiče do konce září na účet DDM,
a to na obě pololetí. Bližší informace budou podány na rodičovských schůzkách.
Název

Popis

Pro
třídy

Vedoucí

Dramatický nazkoušení divadelní hry a její
Libor
6. – 9.
kroužek
prezentace pro školu i veřejnost
Mandovec
trénování florbalové hry
Jaroslav
Florbal
6. – 9.
v tělocvičně i na školním hřišti
Smrčina
tvorba výrobků všeho druhu –
Lucie
Ruční práce
6. – 9.
pletení, šití, háčkování, pečení…
Víšková

Termín schůzek

středa 13:30 15:00 (1x za 14 dní)
středa 13:30 15:00 (1x za 14 dní)
pátek 13:30 15:00

Platba

200,- Kč /
celý rok
200,- Kč /
celý rok
300,- Kč /
celý rok

D) Výuka náboženství
Výuku náboženství organizujeme na naší škole ve spolupráci s Římskokatolickou farností Kovářov a
Domovem svaté Zdislavy Předbořice. S mladšími dětmi pracuje sestra Anna (p. Olina Smolárová) a se
staršími dětmi páter Vavřinec (p. Martin Šiplák). Jelikož se jedná o nepovinný předmět, není za výuku
vybírána žádná úhrada.
Název

Pro třídy

Vedoucí

Termín schůzek

Náboženství I
Náboženství II
Náboženství II

1. - 2.
3. - 5.
6. - 9.

Olina Smolárová
Martin Šiplák
Martin Šiplák

pátek 11:40 - 12:25
pátek 12:30 - 13:15
pátek 13:20 - 14:05

E) Doučování
Doučování organizujeme v rámci projektu Maximální podpora žáků ZŠ Kovářov II. Jeho hlavním cílem
bude letošní rok podpořit žáky v učivu, které někteří žáci nezvládli kvůli jarnímu zavření školy. Proto
letos na doučování nebudou žáky přihlašovat rodiče, ale osloví je sami třídní učitelé. Ti
začátkem roku během procvičování a opakování zjistí, jak úspěšně žáci učivo zvládli, a na základě
toho nabídnou žákům pravidelné doučování. Týká se to žáků 3. až 5. třídy. Doučování je financováno
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a pro žáky bude tudíž zdarma.

F) Příprava k přijímacím zkouškám
Přípravu k přijímacím zkouškám organizujeme pro deváťáky, kteří se budou hlásit na maturitní obory a
budou dělat povinné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Letošní rok plánujeme
pravidelný přípravný kurz na období leden až duben 2021. Žáci již budou vědět, zda se budou hlásit na
maturitní obory a zároveň budou znát své výsledky z plánovaného listopadového Scio testování.
Přihlašování na přípravu k přijímačkám proto proběhne až v prosinci.

TENTO DVOJLIST SI PONECHTE, ODEVZDEJTE POUZE JEDNOTLIVÉ
PŘIHLÁŠKY!!!

Závazná přihláška
volnočasové a zájmové vzdělávání (VZV)
Jméno žáka
Třída

Bydliště

Jméno zákonného
zástupce

Telefon zák.
zástupce

Název VZV
Po skončení VZV žák:
odchází sám domů
přechází do školní družiny
V případě mimořádného zrušení VZV:
žák odchází sám domů
žádáme o umístění žáka ve školní družině

Odchod z VZV
Zrušení VZV
Datum a podpis
zákonného zástupce
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volnočasové a zájmové vzdělávání (VZV)
Jméno žáka
Třída
Jméno zákonného
zástupce

Bydliště
Telefon zák.
zástupce

Název VZV
Odchod z VZV
Zrušení VZV
Datum a podpis
zákonného zástupce

Po skončení VZV žák:
odchází sám domů
přechází do školní družiny
V případě mimořádného zrušení VZV:
žák odchází sám domů
žádáme o umístění žáka ve školní družině
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Telefon zák.
zástupce

Název VZV
Po skončení VZV žák:
odchází sám domů
přechází do školní družiny
V případě mimořádného zrušení VZV:
žák odchází sám domů
žádáme o umístění žáka ve školní družině

Odchod z VZV
Zrušení VZV
Datum a podpis
zákonného zástupce

Závazná přihláška
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Jméno žáka
Třída
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zástupce

Bydliště
Telefon zák.
zástupce

Název VZV
Odchod z VZV
Zrušení VZV
Datum a podpis
zákonného zástupce

Po skončení VZV žák:
odchází sám domů
přechází do školní družiny
V případě mimořádného zrušení VZV:
žák odchází sám domů
žádáme o umístění žáka ve školní družině

