
Vážení rodičia,  

aj v tomto školskom roku naša škola ponúka viacero záujmových krúžkov. Prosím, vyznačte, či vaše 
dieťa má záujem stráviť voľný čas v niektorom z nich. Na hradenie nákladov na krúžok môžete použiť 
Vzdelávací poukaz, ktorý poskytuje MŠ SR.  Vzdelávací poukaz môžete použiť len na jeden krúžok. Ak 
máte záujem, aby vaše dieťa navštevovalo viac krúžkov, je to možné. Ďalšie krúžky sú spoplatnené 
v hodnote výšky vzdelávacieho poukazu, t. j.  28€ na školský rok.  V našej škole ponúka dva krúžky aj 
externá firma, ktorej financovanie je hradené výhradne od rodičov. 

Mám záujem, aby môj syn/moja dcéra  

...........................................................žiak/žiačka......................triedy  

navštevoval(a)/nenavštevoval(a)  v školskom roku 2016/2017 tieto krúžky: 

Názov krúžku kedy bude prebiehať popis krúžku Vyučujúci 
 Prejavený 
záujem 

Tancujeme v 
rytme 

Utorok 13,30-14,30 
Pre 5.-8.ročník, 
aerobic, tanec 

Mgr. Solčánová  

Gazely Streda 13,30-15,30 
Základy gymnastiky, 
netradičný pohyb, hry 

Mgr. Šimková-
Machová 

 

Divadelný súbor 
Ľalia 

Nepravidelne, podľa 
potreby 

Nácvik divadelného 
predstavenia 

Mgr. Kamendyová  

Tancujem, 
spievam si 

Štvrtok 13,30-15,30 
Tanec, spev pre 5.-
8.ročník 

Mgr. Baračková, 
Mgr. Solčánová 

 

Svet čísel a slov 
pre 9.ročník 

pondelok 13,30-16,00 príprava na 
Testovanie 9 

Mgr. Királová       
Mgr. Dolnáková 

 

Turistický 
krúžok pre II. 
stupeň víkendy 

pohyb a pobyt v 
prírode, poznávanie 
kultúrnych pamiatok 

Mgr. Struková       
Mgr. Juriš 

 

Botanický 
krúžok 5.-8.r. utorok 13,30-15,30 

Poznávanie rastlín, 
práca v teréne, 
mikroskopovanie,... Mgr. Dolnáková   

Žurnalistický 
krúžok utorok 13,30-15,30 

Tvorba školského 
časopisu 

Mgr. Nemcová,  
PaedDr. Vlkovičová   

Nemčina na 
cesty pre II. 
stupeň utorok 13,30-15,30 

Pre II.stupeň, základy 
dorozumievania sa Mgr. Juriš   

Debatný krúžok streda 13,30 -15,30 

Tréning argumentácie, 
čítania, počúvania 
s porozumením, 
príprava na súťaže PaedDr. Vlkovičová   

Zdravotnícky 
krúžok pondelok 13,30-14,30 Základy prvej pomoci  Mgr. Dolnáková   

Konverzácie 
v anglickom 
jazyku 

1X45 min. za týždeň 
poplatok 150€ za šk. 
rok S anglickým lektorom 

Jazyková škola 
www.yourchoice.sk   

Vzdelávanie s 
legom 

1X45 min. za týždeň 
poplatok 135€ za šk. 
rok 

S externým lektorom, 
ktorý bude nosiť 
najnovšie stavebnice 
lega 

Jazyková škola 
www.yourchoice.sk  

Športovo-
pohybový 
krúžok pre 
I.stupeň streda 16,00-18,00 

turistické vychádzky, 
pohybové hry 

P.uč. Bucová, Ing. 
Hviezdarková   

 

VP- uplatním vzdelávací poukaz 

X – budem platiť hodnotu krúžku                                          Podpis rodiča...................................................   


