
Název kroužku
Kdy - 

den
Kdy - hodina Začíná od Kde Pro koho Kdo ho povede

max. počet 

dětí

Přihláška/ 

platba

Cena  1. 

pololetí 

(září/říjen - 

prosinec)              

Cena leden - 

květen (v červnu 

pak budou 

probíhat náhrady 

za odpadlé 

hodiny)

Web , kontakt Poznámka

úterý  
13:00 - 14:00 - 

kroužek naplněn
04.10.2022 1.-3. třída 12 2100,- -

středa
14:15 - 15:15 - 

kroužek naplněn
05.10.2022 4. - 6. třída 12 2100,- -

Příprava na přij. 

zkoušky na víceletá 

gymnázia

čtvrtek 12:55 - 13:40 29.09.2022 4.D pavilon 5. třída p. uč. Hrušková
rezervační 

systém Domeček
1.200,- 1200,- hruskova.hana@zsmnisek.cz

sudý týden Čj, lichý týden 

MA

        Florbal        pondělí 14.30 -15.15           03.10.2022 velká tělocvična 2.-3. třída        p. Durdil 20
rezervační 

systém Domeček
1.000,- 1.400,- miridurdil@seznam.cz

        Florbal  - 

kroužek naplněn
   pondělí 15.25 - 16.10 03.10.2022 velká tělocvična 4.-5. třída       p. Durdil 20

rezervační 

systém Domeček
1.000,- 1.400,- miridurdil@seznam.cz

        Florbal  - 

kroužek naplněn
   pondělí 16.10 - 17.00 03.10.2022 velká tělocvična 6.-9. třída      p. Durdil 20

rezervační 

systém Domeček
1.000,- 1.400,- miridurdil@seznam.cz

Příprava na střední 

školy - ČJ
středa 15:10 - 16:10 05.10.2022 bude upřesněno 9. třída p. uč. Majerová 15

rezervační 

systém Domeček
500,- 500,- majerova.blanka@zsmnisek.cz

Příprava na střední 

školy - ČJ - kroužek 

neotevřen

čtvrtek 14:00 - 15:00 20.10.2022 bude upřesněno 9. třída p. uč. Kubová 15
rezervační 

systém Domeček
380,- 500,- kubova.dagmar@zsmnisek.cz

Příprava na střední 

školy - ČJ
úterý  6:55 - 7:40 04.10.2022 bude upřesněno 9. třída p. uč. Kloudová 15

rezervační 

systém Domeček
500,- 500,- kloudova.daniela@zsmnisek.cz

Šachy - kroužek 

naplněn
středa 14:20 - 15:05 05.10.2022 učebna 102 - fyzika 1. - 9. třída p. uč. Chudáček

min.4, max. 

16

rezervační 

systém Domeček
700,- 1200,-

chudacek.vladimir@zsmnisek.cz

Kroužek fyziky - 

kroužek nenaplněn - 

ZRUŠEN

středa 15:15 - 16:00 05.10.2022 učebna 102 - fyzika 6. - 9. třída p. uč. Chudáček
min.4, max. 

16

rezervační 

systém Domeček
700,- 1200,-

chudacek.vladimir@zsmnisek.cz

" Zajímavá fyzika, pokusy, 

pozorování a měření. 

Zaměřeno na jevy ze života 

kolem nás."

12:40 - 13:25 04.10.2022 1. - 2. třída 10 - 20 dětí 800,- 1.500,-

13:30 - 14:15 04.10.2022 3. - 5. třída 10 - 20 dětí 800,- 1.500,-

Školní sbor a 

muzicírování - 

kroužek naplněn

čtvrtek 14:00 - 15:00 06.10.2022
pavilon  č. učebny 

304
1. - 3. třída p. uč. Hezká max. 25 dětí

rezervační 

systém Domeček
600,- 1000,-

hezka.zuzana@zsmnisek.cz

"Zkusme obnovit školní sbor, 

zatím s malými dětmi 1.- 3. 

třída. Budeme nejenom zpívat, 

ale i hrát na různé nástroje, 

rozpohybujeme těla a dáme 

tak postupně časem základ i 

školní kapele."

15:00 - 16:00 - 

kroužek naplněn
pavilon klubovna 1. -2. třída 5 - 10 dětí 1.375,- 2.625,-

16:15 -17:15
pavilon klubovna

3. - 4. třída 5 -  10 dětí
1.375,- 2.625,-

rezervační 

systém Domeček
farkasova.lucie@zsmnisek.cz

Keramika - kroužek je 

v 2. pololetí prozatím 

zrušen

keramická dílna p. uč. Farkašová

bližší informace poskytnou 

žákům učitelé

středaAnglický jazyk 05.10.2022 p. uč. Šantorová
rezervační 

systém Domeček

santorova.petra@zsmnisek.cz

rezervační 

systém Domeček

tupa.adela@zsmnisek.cz

p. uč. Tupá

Aerobic s Adélou - 

kroužek nenaplněn - 

ZRUŠEN

úterý  velký sál
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Kytara - kroužek 

naplněn
pátek 13:30 - 14:15 07.10.2022 pavilon klubovna 3. - 4. třída p. uč. Sochorová 3 - 6 dětí

rezervační 

systém Domeček
1.200,- 1.700,-

sochorova.jaroslava@zsmnisek.cz

Na kroužku kytary si děti 

osvojí často používané 

akordy, různé techniky 

úhozů a vybrnkávání.  Hrát 

budeme známé lidové, 

táborové i populární písně.

Programování - 

kroužek nenaplněn - 

ZRUŠEN

středa 16:15 - 17:15 05.10.2022 PC učebna 021 5. - 7. třída p. Brož max. 16 dětí
rezervační 

systém Domeček
1.100,-

filipbroz3gmail.com

Příprava na střední 

školy - matematika 

kroužek nezaplněn

čtvrtek 14:20 - 15:20 06.10.2022 bude upřesněno 9. třída p. uč. Novák max. 15 dětí
rezervační 

systém Domeček
500,-

novak.michal@zsmisek.cz
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