
Nabídka zájmových útvarů pro žáky ve škol. roce 2022/23 
(organizují pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy) 

1) pěvecký kroužek – p. uč. Kurdíková Lenka, 
- pátek 13.00 – 13.45: klávesová třída (pro žáky I. i II. st. – po vyučování) - 
lenka.kurdikova@zsotnice.cz 

2) gymnastika (2. - 4. třída) – p. uč. Vojáčková Lenka 
- středa 13.30 – 14.15: sál či tělocvična školy (střídavě) - 
lenka.vojackova@zsotnice.cz 

3) informatika a robotika (4. - 5. tř.) - p. uč. Doušková Markéta - středa 13.15 
– 14.00: učebna „nová informatika“ 
- marketa.douskova@zsotnice.cz 

4) volejbal – p. uč. Holoubková Hana / p. uč. Zavřel Hynek - pondělí 13.30 – 
14.30: tělocvična školy 
- hana.holoubkova@zsotnice.cz, hynek.zavrel@zsotnice.cz 

5) florbal pro žáky (5.tř.) – p. uč. Kociňák Tomáš - čtvrtek 12,30 – 13.15: sál 
školy - tomas.kocinak@zsotnice.cz 

6) florbal pro žáky (6.-7.tř.) – p. uč. Gryč Dominik - čtvrtek 13,30 – 14.15: sál 
školy - dominik.gryc@zsotnice.cz 

7) keramika pro pokročilé – p. Muricová, dříve Hercíková (dílny) - pondělí: a) 
15.30 – 16.30 b) 16,30 – 17.30 
- t.č.: 606 187 466 

8) keramika pro žáky 1. – 3. tř. – p. Dítětová Marta (dílny) 
- úterý: 13.00 – 14.00 (1. skupina), 14.00 – 15.00 (2. skupina) 
- t.č.: 774 876 028 (MŠ – úterý 15-16, kdy nebudou skup. pro předškoláky) 

9) kroužek „francouzštiny“ pro žáky 6. – 9. třídy – p. Trávníčková Irena - 
učebna cizího jazyka (za třídou 9.A) 
- pondělí: 13.40 – 14.25 
- irena.travnickova@zsotnice.cz 

Doporučujeme rodičům u žáků 1. – 5. tříd, jejichž děti čekají na některý 
kroužek, aby využili volných míst ve školní družině (možné i jednotlivé dny a 
krátkodobou účast). V příp. zájmu o družinu pište na: hynek.zavrel@zsotnice.cz 



ZŠ Otnice 
Nabídka zájmových útvarů pro žáky ve škol. roce 2022/23 

organizovaná jinými subjekty  

1) Atletika – p. trenér Novák (přihlášku obdržíte od třídní učitelky – termín 
zahájení kroužku: 21. 9. 2022), t.č.: 607 590 263 
   pro ml. žáky: MŠ, 1.tř.– středa 15.15 hod. - sportovní areál či tělocvična 
   pro st. žáky: 2.- 5.tř. – středa od 16. hod. - sportovní areál či tělocvična 

2) Taneční kroužek – organizuje společnost Rytmik (www.rytmik-
krouzky.cz, tel.č.: 732 151 235), pro nejmladší děti, vč. MŠ 

- v případě zájmu se obracejte na p. organizátorku 

3) ZUŠ F. France, odloučené pracoviště Slavkov u Brna – p.uč. 
Kurdíková  

- hra na klavír a hudební nauka – každý pracovní den v týdnu po 
vyučování (třída za učebnou 2.tř.) 

4) Hudební škola Meluzín –  tel.č. 777 341 002, email: 
meluzin.radek@volny.cz 

         hra na kytaru aj. hudební nástroje – 7. 9. 2022: úvodní schůzka pro 
rodiče, po domluvě s p. uč. ZUŠ, které dny to bude zatím nebylo stanoveno 

5) Stolní tenis pro hochy a dívky od 7 do 12 let – organizuje p. Jaroslav 
Bubla - ve spolupráci se Sokolem Otnice  – t.č.: 776 040 301 

6) Základy programování s robotem Verniem – organizuje p. Urbášek, 
přihlašování na: www.vsenalego.cz/krouzky, t.č. 737 944 615, vždy 
v pondělí od 12.40 h., kroužek začíná od 3. 10. 2022 – učebna za jídelnou 

7) Taneční klub Martiny Bartuschkové – ZŠ Sokolnice, Masarykova 20 

a) Childrens Dance – pá 16.15 – 17.10 
b) Repete Dance – út, pá 17.15 – 18.25 
c) Junioři – út, pá 18.30 – 20.15 

          Mail: tk-mb@seznam.cz, t.č. 776 650 669  
        

Další aktivity - „Sokol Otnice“ – hasiči, fotbal, kulečník, ad. 

Doporučujeme rodičům u žáků 1. – 5. tříd, jejichž děti čekají na některý kroužek, aby využili 
volných míst ve školní družině. V příp. zájmu o družinu pište na: hynek.zavrel@zsotnice.cz 
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