
Závazná přihláška do kroužků na celý školní rok 

2022/2023 

 
Centrum volného času Botič 

 
Jméno žáka: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Třída:……………… Kontakt na zákonného zástupce: …………………………………………  

 

Ve školním roce 2022/2023 mám zájem o tyto kroužky:                 

(délka výuky/cena za pololetí) 

 

 Výtvarná tvorba (90min/1000 Kč) 

 Příprava na příjímací zkoušky  

z českého jazyka a matematiky pro     

9.ročník (120min/800 Kč)    

 Šachy (60 min/600 Kč) 

 Konverzace s rodilým mluvčím pro 

    3. – 5. ročník (60 min/600 Kč) 

 

 

 

 

                                                                                                    

 Fotbal I (60min/500 Kč) 

 Fotbal II (60min/500 Kč) 
(pro hráče FC Bohemians je kroužek bezplatný) 

 Míčové hry (60 min/600 Kč) 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne    …………………          …………………………………………………                                   

            podpis zákonného zástupce  
 

 

 

Zatrhněte vybrané kroužky a vyplněnou přihlášku odevzdejte třídní učitelce do 16. 9. 2022. 

Kroužky začínají od 19. 9. 2022. Kroužky se platí za pololetí. 
 

Do jednotlivých kroužků jsou žáci přijímáni v pořadí, ve kterém odevzdali přihlášku. Pokud se Vámi 

vybraný kroužek otevře, budete vyzváni k platbě na základě POKYNŮ K PLATBĚ, které obdržíte. Do té 

doby nic neplaťte. Pokud není kapacita kroužku naplněna, je možné se do kroužku přihlásit během celého 

školního roku. Platba za kroužek se v tomto případě nekrátí. Za první pololetí je třeba zaplatit poplatek 

do konce září, datum splatnosti bude uveden v POKYNECH K PLATBĚ.  Přihláška platí na celý školní rok, 

pokud tedy své dítě písemně, telefonicky či e-mailem neodhlásíte, bude připravena platba na druhé 

pololetí. Platba je nevratná. 

Zrušené lekce z důvodu nemoci lektora se nenahrazují. 

 

Kontakt :: Jarmila Smilková, smilkova@zsboticska.cz, tel. 224 918 843, 733 151 966 



 

 

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ROK 2022/2023 

 

 
 

Kroužek Náplň Vedoucí Termíny 

Fotbal I. Fotbalový kroužek, pro děti 1. 

stupně, není jen fotbalovým 

tréninkem, ale kolektivní míčovou 

hrou, kde si děti osvojí základní 

pravidla. 

Pevel Sejkora Pondělí 

13:30 – 14:30 

Fotbal II. Fotbalové tréninky pro děti z 1. 

stupně pod vedením trenéra J. 

Hrubého z klubu Bohemians 

Praha. 

Bc. Jakub Hrubý Pondělí 

14:00 – 15:00 

Příprava na 

přijímací 

zkoušky 

Pro žáky 9. ročníku. Příprava 

k přijímacím zkouškám Cermat 

z českého jazyka a matematiky 

na střední školy. Předměty se 

střídají, Český jazyk – 1x za 14 

dní, Matematika – 1x za 14 dní. 

Mgr. Lenka 

Bernatová 

Tomáš Svoboda 

Pondělí 

14:00 – 16:00 

Výtvarná 

tvorba 

Výtvarný kroužek bude nabitý 

kreativními činnostmi. Těšit se 

můžete na základy kresby, malby, 

keramickou tvorbu a další tvořivé 

aktivity. 

BcA. Marie 

Palanová  

Úterý  

14:00 – 15:30 

Šachy Kroužek je určen žákům od 2. do 

4. ročníku. Kromě logického 

uvažování se zde děti naučí hrát 

podle pravidel, zodpovědnosti za 

svá rozhodnutí, respektování 

soupeře. 

Mgr. Petra 

Koubíková 

Čtvrtek 

13:40 – 14:40 

 

Konverzace 

s rodilým 

mluvčím pro 

3. – 5. 

ročník 

Máš strach mluvit anglicky? 

Neboj se, naučit se anglicky může 

být jednoduché a zábavné. 

S rodilým mluvčím pochytíš 

správnou výslovnost, naučíš se 

nová slovíčka a získáš sebedůvěru 

projevit za každé okolnosti. 

Lai Tien Quang Pondělí 

13:30 – 14:30 

Míčové hry Baví tě tělocvik a rád/a hraješ 

volejbal, florbal nebo třeba 

házenou? Přijď si s námi zahrát 

každý pátek od 14:00. 

Mgr. Kulhánková 

Nikola 

Pátek 

14:00 – 15:00 


