
Zájmové kroužky pro školní rok 2022/2023 
 
 

Název kroužku Náplň kroužku Cena Organizuje/lektorka 
Termín 
kroužku 

Ostraváček 
(1.-5.třída) 

Sportovní aktivity vedeny formou her. zdarma Kateřina Dragošová 

pondělí 
14:00 – 15:00 
1.-3-roč. 
15:00 – 16:00 
4.-5. roč. 

     

Řemeslné 
dílničky 
(1.-5. třída) 

Lidová tvorba s nádechem 
současnosti. 

2000 Kč/ 
5x dílničky 

Barbora Timková 
https://barborkinatr
uhlica.sk/cs/remeslo
-na-nasi-skole 
 

13.9.,11.10., 
15.11.,13.12, 
10.1. 

Angličtina pro 
nejmenší  
(MŠ) 

Výuka angličtiny formou písniček her a 
krátkých příběhů. 

750 Kč/říjen-
prosinec 
1250 Kč/leden-
květen 

Mgr. Daniela 
Pernicová 
min. počet dětí 7 
max.počet dětí 10 
přihláška tř.učitel 

pondělí 
14:30 – 15:30 

Klub deskových 
her 

Stolní hry, logické hry, karty, 
hlavolamy. 

zdarma 
Mgr. Petra Buchtová 
min. počet dětí 7 
přihláška tř.učitel 

pondělí 
14:00 – 15:00 

Yoga 
(3. - 5. třída) 

Naučíme se vnímat své tělo a svůj 
dech, zacvičíme si Pozdrav slunci i 
měsíce. Vyzkoušíme si meditaci. 
 

 
1200 Kč/ 
12 lekcí 
 

Iveta Pasterňáková 
www.ivetazivot.cz 
min. počet dětí 6 

úterý 
13:00 – 14:00  

Náboženství  
(1.-5.třída) 

Nepovinný předmět zdarma Pavel Marek 
středa 
14:00 – 15:00 

Poznej sám sebe 
(3. - 5. třída) 

Budeme si povídat a hrát různé hry. 
Povíme si o vesmíru a planetách, jak 
nás ovlivňují a co je dobré si uvědomit, 
abychom co nejlépe pochopili sami 
sebe i druhé. 

 
1200 Kč/ 
12 lekcí 
 

Iveta Pasterňáková 
www.ivetazivot.cz 
min. počet dětí 6 

středa 
13:00 – 14:00 

Šikovné ruce 
(1. -5. třída) 

Naučíme se techniky, které si 
vyzkoušíme na různém materiálu 
(pedig, papír, vlna, provázky, látka, 
korálky, přírodniny, atd.). 
 

 
1500 Kč/ 
12 lekcí 
 

Iveta Pasterňáková 
www.ivetazivot.cz 
min. počet dětí 6 

čtvrtek 
14:00 – 15:00 

Taneční kroužek 
(1.-5. třída) 

Nácvik tanečních sestav ve stylu 
aerobic dance, zumba. 

750 Kč/říjen-
prosinec 
1250 Kč/leden-
květen 

Mgr. Milada 
Šlechtová 
min. počet dětí 10 

čtvrtek 
14:00 – 15:00 

Atletika 
(MŠ a 1. třída) 

Pouze pro předškoláky a děti z 1. třídy.  

Radim Šink 
www.atletikahostalk
ovice.cz 
 

čtvrtek 
15:30 – 16:15 
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Florbalová 
přípravka 
(5 – 10 let) 

Všeobecná pohybová příprava se 
zaměřením na florbal 

informace na 
stránkách 

Vladimír Pánek 
FBK Škorpioni 
Ostrava 
www.fbkskorpioni.cz 
 

středa 
15:00 – 17:00 
 
pátek 
 14:00 – 16:00 

 

http://www.fbkskorpioni.cz/

