NABÍDKA KROUŽKŮ A DALŠÍCH NADSTANDARTNÍCH AKTIVIT
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Vážení rodiče,
•
•
•
•
•
•
•

kroužky nejsou součástí školního vzdělávacího programu, nesmí do vzdělávání dle
ŠVP zasahovat a nemohou být uplatňovány na úkor jeho rozsahu a kvality,
jejich zprostředkování je považováno za nadstandardní aktivitu MŠ, kterou Vy,
zákonní zástupci dětí vyžadujete, a proto je jen na Vašem rozhodnutí, zda tohoto
nadstandardu využijete či nikoliv,
kroužky jsou nabízeny v odpoledních hodinách od 15,15-16,00 hodin, popř.
14,15 – 15,00 hodin (MŠ J.Šoupala), kromě výuky plavání a bruslení , které probíhají
dopoledne,
pokud této nadstandardní aktivity nevyužijete, je dětem v mateřské škole zajištěn
plnohodnotný program v souladu se ŠVP,
kroužky vede kvalifikovaný extérní lektor,
rodiče mají možnost kroužek kdykoliv navštívit po předchozí domluvě s lektorem,
všechny níže uvedené aktivity si rodiče platí sami, kromě logopedické prevence, která
je jednou z našich priorit a je součástí ŠVP a kromě bruslení, které hradí MOb Poruba.

MŠ J.Skupy
1. Pohybový a taneční kroužek
• Děti se učí pohybové, kondiční a baletní průpravě, základům společenského a
moderního tance
• Vede trenér sportovního tance Lukáš Čep, mistr ČR v latinskoamerických tancích,
taneční škola CARMEN
• Určeno dětem od 4-7 let
• Termín: od 10/2020 do 5/2021 každé úterý 15,15- 16,00
• Přednost bude dána dětem, které již loni kroužek navštěvovaly a dětem starším,
do naplnění počtu 26 dětí (z důvodu návaznosti na pokračování ve sportovním
tanečním klubu)
• Kurzovné: 1800 Kč /rok
• Zapište se u svých třídních učitelek
• Bližší informace – viz. letáček na nástěnkách a webu
2. Angličtina s úsměvem
• Děti se hravou formou pomocí rozmanitých a prožitkových aktivit seznamují se
základy angličtiny.
• Vede tým lektorů pod vedením studijní ředitelky kurzů PaedDr. Ivy Obermanové
• Určeno dětem od 3-7 let
• Termín: od 10/2020 do 5/2020 každou středu v čase 15,15 - 16,00 dle zájmu rodičů
(konkrétní den bude ještě upřesněn podle počtu dětí), popř. pondělí při velkém
počtu dětí – garantováno 30 .lekcí
• Cena 350-400 Kč/měsíc dle počtu přihlášených dětí
• Nutno vyplnit on line přihlášku na www.ajususmevem.cz
• Bližší informace, kontakt a přihlášky – viz. letáček

3. Logopedická prevence
• Jde o vytváření podmínek pro správný a přirozený vývoj řeči a tím předcházení
řečovým vadám - zábavná dechová a artikulační cvičení, rozvíjení motoriky mluvidel,
zrakové a sluchové vnímání, rozvoj slovní zásoby…NEJEDNÁ SE O NÁPRAVU
ŘEČI!!!
• Vede paní učitelka Jana Ksiažková, Bc.Michaela Atanasovová a Simona Dziehlová,
které mají odbornou způsobilost logopedického asistenta
• Termín: od 10/2020 do 5/2021 v čase cca 12,20- 12,45 hodin
• Děti si vybírají a rozdělí do skupinek paní učitelky ve spolupráci s třídními učitelkami
a rodiči dětí, přednostně děti – předškoláci a děti s odloženou školní docházkou
• Zapište se u svých třídních učitelek
4. Plavecký výcvik
• Děti se hravou formou seznamují s vodou a učí plavat pod vedením kvalifikovaných
lektorů
• Místo: FRY RELAX CENTRUM ve Fryčovicích – krásný, nerezový, teplý bazén
s whirpoolem a saunou
• Termín: 11/2020 – 2/2021 (bude upřesněno), 1 x týdně, 10 lekcí, pondělí
• Určeno dětem od 4-7 let, přednost bude dána předškolním dětem
• Plavecký výcvik bude uskutečněn při naplnění skupinou 24 dětí, které jsou
v době výuky rozděleny po 12 dětech
• Cena kurzu: 850 Kč (v ceně bazén, whirpool, sauna a odpočívárna, plavecké
pomůcky, lektor)
• Doprava: 960 Kč – autobus od MŠ tam a zpět
• Celkem: 1810 Kč při počtu 24 dětí
• Plavecký výcvik proplácejí některé pojišťovny.
• Zapište se u svých třídních učitelek do 23.9.2020, přihlášení dětí je závazné!!!
• http://www.fryrelaxcentrum.cz/galerie/bazen/
• www.plavaniszabickou.cz
5. Bruslení dětí
• I v letošním roce máme zájem zapojit se do BRUSLENÍ DĚTÍ MŠ, které organizuje
SMO - MOb Poruba ve spolupráci s hokejovým klubem HC RT Torax Poruba, a
tímto se snaží o podporu pohybových aktivit dětí porubských MŠ.
• Bruslení je pro děti zdarma a probíhá na Zimním stadionu SAREZA v Ostravě –
Porubě dopoledne.
• Bruslení probíhat nepravidelně cca 1x za 14 dnů do konce března 2021.
• O konkrétním termínu budete vždy dopředu informováni.
• Z důvodu zpřísněných epidemiologických podmínek nebudeme jezdit MHD, ale
objednanou dopravou z MŠ tam a zpět.
• Cena autobusu bude cca 60 Kč na 1 dítě a jednu lekci, kterou bude nutné Vámi
uhradit po vystavení faktury – dle počtu zúčastněných dětí v daný den.
• Děti musí mít s sebou v baťohu nebo v zimním období oblečené:
• Oteplovačky
• Teplou bundu
• Čepici pod helmu
• Nepromokavé rukavice

• Brusle a helmu ( toto vybavení lze na stadionu vypůjčit, jen je nutno nahlásit paní
učitelce číslo bot k zapůjčení bruslí).
• Dětem budou k dispozici 4 instruktoři, kteří si je rozdělí a budou je učit bruslit.
• POKUD MÁTE O TUTO AKTIVITU ZÁJEM, PŘIHLASTE SE U SVÝCH
TŘÍDNÍCH UČITELEK, NEJPOZDĚJI DO 30.9.2020.
• VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE VÁM SDĚLÍME PŘED ZAHÁJENÍM
BRUSLENÍ. (pokud bruslení bude možno z důvodu COVID realizovat).
• DĚTI BUDOU ZAPSÁNY POSTUPNĚ, DLE SKUTEČNÉHO PŘIHLÁŠENÍ U
TŘÍDNÍCH UČITELEK DO NAPLNĚNÍ STAVU 25 DĚTÍ.

MŠ J.Šoupala
1. Pohybový a taneční kroužek
• Děti se učí pohybové, kondiční a baletní průpravě, základům společenského a
moderního tance
• Vede trenér sportovního tance Lukáš Čep, mistr ČR v latinskoamerických tancích,
taneční škola CARMEN
• Určeno dětem od 4-7 let
• Termín: od 10/2020 do 5/2021 každé úterý v čase 14,15-15,00
• Přednost bude dána dětem, které již loni kroužek navštěvovaly a dětem starším,
do naplnění počtu 26 dětí (z důvodu návaznosti na pokračování ve sportovním
tanečním klubu)
• Kurzovné: 1800 Kč /rok
• Zapište se u svých třídních učitelek
• Bližší informace – viz. letáček na nástěnkách
2. Angličtina s úsměvem
• Děti se hravou formou pomocí rozmanitých a prožitkových aktivit seznamují se
základy angličtiny.
• Vede tým lektorů pod vedením studijní ředitelky kurzů PaedDr. Ivy Obermanové
• Určeno dětem od 3-7 let
• Termín: od 10/2020 do 5/2021 každý čtvrtek v čase 15,15- 16,00 dle zájmu rodičů
• Cena 350-400 Kč/měsíc dle počtu přihlášených dětí
• Nutno vyplnit on line přihlášku na www.ajususmevem.cz
• Bližší informace, kontakt a přihlášky – viz. letáček
3. Logopedická prevence
• Jde o vytváření podmínek pro správný a přirozený vývoj řeči a tím předcházení
řečovým vadám- zábavná dechová a artikulační cvičení, rozvíjení motoriky mluvidel,
zrakové a sluchové vnímání, rozvoj slovní zásoby…NEJEDNÁ SE O NÁPRAVU
ŘEČI!!!
• Vede paní učitelka Jarmila Mroviecová, která má odbornou způsobilost logopedického
asistenta
• Termín: od 10/2020 do 5/2020

•

Děti si vybírá paní učitelka J.Mroviecová ve spolupráci s třídními učitelkami a rodiči
dětí, přednostně děti – předškoláci a děti s odloženou školní docházkou

4. Plavecký výcvik
• Děti se hravou formou seznamují s vodou a učí plavat pod vedením kvalifikovaných
lektorů
• Místo: FRY RELAX CENTRUM ve Fryčovicích – krásný, nerezový, teplý bazén
s whirpoolem a saunou
• Termín: 11/2020 – 2/2021 (bude upřesněno), 1 x týdně, 10 lekcí, pondělí
• Určeno dětem od 4-7 let, přednost bude dána předškolním dětem
• Plavecký výcvik bude uskutečněn při naplnění skupinou 24 dětí, které jsou
v době výuky rozděleny po 12 dětech
• Cena kurzu: 850 Kč (v ceně bazén, whirpool, sauna a odpočívárna, plavecké
pomůcky, lektor)
• Doprava: 960 Kč – autobus od MŠ tam a zpět
• Celkem: 1810 Kč při počtu 24 dětí
• Plavecký výcvik proplácejí některé pojišťovny.
• Zapište se u svých třídních učitelek do 23.9.2020, přihlášení dětí je závazné!!!
• http://www.fryrelaxcentrum.cz/galerie/bazen/
• www.plavaniszabickou.cz
5. Bruslení dětí
• V letošním roce se nově zapojíme do BRUSLENÍ DĚTÍ MŠ, které organizuje SMO MOb Poruba ve spolupráci s hokejovým klubem HC RT Torax Poruba, a tímto se
snaží o podporu pohybových aktivit dětí porubských MŠ.
• Bruslení je pro děti zdarma a probíhá na Zimním stadionu SAREZA v Ostravě –
Porubě dopoledne.
• Bruslení probíhat nepravidelně cca 1x za 14 dnů do konce března 2021.
• O konkrétním termínu budete vždy dopředu informováni.
• Z důvodu zpřísněných epidemiologických podmínek nebudeme jezdit MHD, ale
objednanou dopravou z MŠ tam a zpět.
• Cena autobusu bude cca 60 Kč na 1 dítě a jednu lekci, kterou bude nutné Vámi
uhradit po vystavení faktury – dle počtu zúčastněných dětí v daný den.
• Děti musí mít s sebou v baťohu nebo v zimním období oblečené:
• Oteplovačky
• Teplou bundu
• Čepici pod helmu
• Nepromokavé rukavice
• Brusle a helmu ( toto vybavení lze na stadionu vypůjčit, jen je nutno nahlásit paní
učitelce číslo bot k zapůjčení bruslí).
• Dětem budou k dispozici 4 instruktoři, kteří si je rozdělí a budou je učit bruslit.
• POKUD MÁTE O TUTO AKTIVITU ZÁJEM, PŘIHLASTE SE U SVÝCH
TŘÍDNÍCH UČITELEK, NEJPOZDĚJI DO 30.9.2020.
• VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE VÁM SDĚLÍME PŘED ZAHÁJENÍM
BRUSLENÍ (pokud bruslení bude možno z důvodu COVID realizovat).

• DĚTI BUDOU ZAPSÁNY POSTUPNĚ, DLE SKUTEČNÉHO PŘIHLÁŠENÍ U
TŘÍDNÍCH UČITELEK DO NAPLNĚNÍ STAVU 25 DĚTÍ.

