
Nabídka kroužků vedených odbornými pedagogickými  
pracovníky pro danou činnost 

 
2. pololetí školního roku 2022/2023, pracoviště Helsinská 6 

 
Vážení rodiče,  
předkládáme Vám nabídku kroužků na 2. pololetí pro Vaše děti. Kroužky budou pracovat  
od února do května. Přihlášky do kroužků bereme do 24. ledna 2023. Vzhledem k velkému 
zájmu o kroužky budou děti do příslušných kroužků přijímány podle pořadí podané 
elektronické  přihlášky a dále potom  po zaplacení na účet školy. Předpokladem je, že děti, které 
chodily do kroužku v 1. pololetí, budou pokračovat i ve 2. pololetí. Přihlášení prosím proveďte 
formou e-mailu na e-mailovou adresu vedoucího kroužku. Pokyny k platbě za kroužek včetně 
variabilního symbolu Vám předají vedoucí kroužků po uzávěrce přihlášek. 
Zahájení práce kroužků ve 2. pololetí bude v týdnu od 6. února 2023. 
Cena za jeden kroužek s výjimkou kroužků keramiky  za 2. pololetí za každé dítě je 900 Kč, 
počet lekcí bude 10 + 1. Vzhledem k obrovské energetické náročnosti keramiky jsme nuceni 
upravit cenu tohoto kroužku.  Cena za kroužek keramiky je 1 100 Kč za každé dítě.  Materiál 
potřebný do některých kroužků budou rodiče přihlášených dětí platit zvlášť. 
Platba předem je nevratná, výjimku lze učinit pouze v individuálně odůvodnitelných případech 
(stěhování apod.). 
Minimální počet dětí v kroužku je 9, při menším počtu přihlášených dětí kroužek nevznikne. 
Maximální počet dětí stanovuje vyučující s ohledem na zaměření a kapacitní možnosti kroužku. 
 

 

 

 
Kroužek 

 
Vedoucí kroužku 

Max. 
počet 
dětí 

 
Ročník 

 
Termín 

 
Háčkování 

Mgr.  Eva Dostálová 
eva.dostalova@zsterera.com 

 
12 

 
4. + 5. třídy 

 
ČT 13:00 – 14:00 

Angličtina  
pro nejmenší 

Mgr. Martina Hubálková 
martina.hubalkova@zsterera.com 

 
12 

 
1. + 2. třídy 

 
ST 13:00 – 14:00  

 
Keramický I 

Mgr. Hana Kýrová 
hana.kyrova@zsterera.com 

 
10 

2. – 5. třídy 
z prac. Terera 

PÁ 13:00 – 15:00 
1x za 14 dní, lichý t. 

 
Keramický II 

Mgr. Hana Kýrová 
hana.kyrova@zsterera.com 

 
10 

 
1. + 2. stupeň 

ST 13:00 – 15:00 
1x za 14 dní, lichý t. 

 
Keramický III 

Mgr. Hana Kýrová 
hana.kyrova@zsterera.com 

 
10 

 
1. + 2. stupeň 

ST 14:00 – 16:00 
1x za 14 dní, sudý t. 

 
Keramický IV 

Mgr. Jana Korbášová 
jana.korbasova@zsterera.com 

 
10 

 
2. + 3. třídy 

ČT 13:10 – 15:10 
1x za 14 dní, sudý t. 

 
Pěvecký 

Mgr. Petra Poláčková 
petra.polackova@zsterera.com 

 
30 

 
2. – 5. třídy 

 
ÚT 14:00 – 15:00 

 
Míčové hry 

Mgr. Petr Vala 
petr.vala@zsterera.com 

 
16 

 
5. – 6. třídy 

 
PÁ 14:00 – 15:00 


