
Zpravodaj – 13. září 2022 

 

Vážení rodiče, 

pokud potřebujete řešit nějaký problém ohledně vašich dětí, nečekejte. Kontaktujte hned třídního 

učitele, vychovatelku, případně ředitelku školy. Společně určitě vše co nejlépe vyřešíme ve prospěch 

vašeho dítěte – našeho žáka/naší žákyně.     Jana Kuchtíková 

 

Informace k zájmovým aktivitám:  

Odpolední zájmové aktivity (taneční, robotika, angličtina a výtvarné činnosti včetně keramiky) jsou 

organizovány v rámci školní družiny. Rozpis obdrží všichni žáci, kteří jsou přihlášeni do školní družiny.  

Kroužky zahájí činnost v týdnu od 19. září.   Klub AJ bude zahájen až v říjnu!!!!!! 
 

Kroužek TÁBOROVÁ KYTARA (vedoucí V. Johnová) organizuje Komunitní škola Olšany, z.s.  

Bude probíhat vždy v úterý v čase 13:15 – 14:15 (3. ročník) a 14.30 – 15.15 hodin (4.,5. ročník). Časy mohou 

být ještě upraveny podle počtu přihlášených žáků. Kroužek táborová kytara je zpoplatněna (600 

Kč/pololetí).  

 

Klub AJ – (vedoucí Lenka Kristenová) bude probíhat vždy ve středu v čase 13:45 – 14:30 hodin (1.,2.,3. 

ročník) a 14:30 – 15:30 hod. (4.,5. ročník) 

 

Robotika – (vedoucí Lenka Kristenová) bude probíhat vždy v pondělí v čase 13:30 – 14:15 hodin (1.,2. 

ročník) a od 14:30 – 15:30 hodin (3.,4.,5. ročník) 

Keramika pro 1.,2. ročník bude probíhat ve středu po obědě 1x za 14 dní. Příspěvek na materiál 300 

Kč/pololetí. 

Keramika pro 3., 4., 5. ročník bude probíhat ve dvou skupinách vždy v pondělí 1x za 14 dní dle rozpisu. 

Příspěvek na materiál 400 Kč/pololetí. 

Taneční kroužek (vedoucí Eva Staroveská) bude probíhat vždy ve čtvrtek.  Pro 1.-3. ročník v čase 13:30 – 

14:00 hodin, pro 4.-5. ročník v čase 14:15-15:00 hod. 

 

Plavecký a lyžařský výcvik: 

Plavecký výcvik bude letos v termínu 24.2.2023 do 12.5.2023 (pátky). Povinný je pro žáky 2. a 3. ročníku. 

Tito žáci neplatí žádný finanční příspěvek. Pro žáky 1., 4. a 5. ročníku je účast dobrovolná a zpoplatněná. 

Přihlášky s podrobnými informacemi obdržíte během ledna.  

 

Lyžařský kurz připravujeme na 2. polovinu ledna. Jednáme opět s lyžařskou školou na Dolní Moravě. 

 

 

 



 

Informace k doučování: 

- opět od 19. září zahájíme pravidelné doučování žáků:  

Komu určeno Den, čas Poznámka 

I. třída/ 1. a 2. ročník Dle potřeb žáků bude zahájeno v průběhu 1. pololetí 

II. třída/4. ročník Středa  13:00 - 13:45    matematika 
              14:00 - 14:30    angličtina 
Čtvrtek 13:45 - 14:30    český jazyk 

 
 

III. třída/3. ročník Čtvrtek 13:00 - 13:30    ČJ + M  

III. třída/5. ročník Středa  13:00 – 13:30   matematika 
              14:00 – 14:30   angličtina 
Čtvrtek   7:15 -    7:45   český jazyk 

 

Individuální doučování Dle indiv. potřeby a domluvy 

Konverzace v „češtině“  
pro ukrajinsky mluvící žáky 

Středa  13:45 – 14:30 
Čtvrtek 13:00 – 13:45 

  

Doučování z ČJ a M bude zahájeno v týdnu od 19. září. 

Doučování z AJ bude zahájeno v říjnu. 

 


