
NÁVRATKA –přehled zájmových útvarů 

Jméno a příjmení …………………………………… 

Třída …………….ve školním roce 2019/2020 

Vyplněnou návratku prosím odevzdejte do půlky června 

Ranní školní družina ……………………………ano – ne ………..čas příchodu………………. 

Pravidelná denní docházka ……………ano -ne ……………pravděpodobný odchod ze ŠD……………. 

Jen zájmové kroužky ……………………..ano  - ne 

Zájmové kroužky v Neslovicích 
 

 

Kroužek pro třídu 

 

vyučující 

pravděpodobný 

den 

zájem  

ANO - NE 

 Dílna 2,3,4,5 Mgr Petr Soldán pondělí  

 Deskové hry 3,4,5 Mgr Petr Soldán středa  

 Sportovky 3, 4,5 Mgr. Petr Soldán čtvrtek  

 Vaření 3,4,5  Alexandra Kučová středa  

 Počítačový 

kroužek 1,2,3 Mgr. Petra Jonášová 

pondělí 

pátek 

 

 Aerobik  

 

Mgr. Petra Strádalová 

Aneta Strádalová 

čtvrtek 

 pátek 

 

 Čtenářský 

kroužek 3,4,5 Mgr. Milada Pavlišová 
úterý  

 Všestrannost 3,4,5 trenér pondělí  

 Včelařský 

kroužek  3,4,5 Ing. Zdeněk Kraus 

pátek 

1x za 14 dní  

 

 Učíme se šít 3,4,5 Andrea Matoušková úterý  

 Keramický 

kroužek 0,1,2,3,4,5 Mgr Milada Hostinská 
pondělí  



Náboženství 

 Místo  Pro třídu vyučující Pravděpodobný 

den 
Chodí a bude 

pokračovat 

zájem 

 Neslovice  1,2,3,4,5 Mgr. Jiří Paleček pátek   

                                                                  Zpěv 

 Místo  Pro třídu vyučující Pravděpodobný 

den 
Chodí a bude 

pokračovat 

zájem 

 Neslovice 0,1,2,3,4,5 Mgr Lucie 
Lukášková 

úterý   

             

Sokol 

  Pro třídu vyučující Pravděpodobný 

den 
Chodí a bude 

pokračovat 

zájem 

 Gymnastika  1,2,3,4,5 
Mgr. Jarmila Sklenářová 

Mgr. Lenka Odehnalová 
středa   

 Florbal 1,2,3,4,5 Pod vedením               

SVČ Ivančice 
úterý    

Přihlášku na florbal si můžete vyřídit na stránkách SVČ Ivančice 

Skaut ABS Neslovice 

Zájemci budou kontaktováni a pozváni na zahajovací oheň, kde se dozvíte vše o schůzkách a jejich 

termínech, popřípadě rádi odpovíme na další dotazy. 

třída Chodí a bude pokračovat Mám zájem 

0.-5. třída  

 

 

 

Hasiči Neslovice 

Kroužek malých hasičů budou mít schůzky pravděpodobně středa od 16:00 do 17:00 hodin 

třída Chodí a bude pokračovat Mám zájem 

0.-5. třída  

 

 

                                          



Rybářský spolek Neslovice 

Kroužek malých rybářů budou mít schůzky  pravděpodobně pondělí od 17:30 

třída Chodí a bude pokračovat Mám zájem 

1.-5. třída  

 

 

 

Zájmové útvary organizované ZUŠ Ivančice v prostorách školy Neslovice 

 Název oboru třída vyučující Pravděpodobný 

den 

Přihlášen - 

navštěvuje 

Mám 

zájem 

 ZUŠ – hudební obor - 

klavír 1-5třída Jan Telecký úterý 
  

 ZUŠ – hudební obor - 

klavír 1-5třída 

Přípravka-

kurz pátek 
  

 
ZUŠ výtvarný obor 2. - 5. třída 

Libuše 

Smutná  Pátek 
  

 

 

 

Zájemci o ZUŠ budou kontaktováni 1. 9. 2018, ale tato škola je výběrová a jsou každoročně doplňována jen 

volná místa. Do  přípravného kurzu je možnost se zapsat v září. Pro bližší informace kontaktujte ZUŠ Ivančice.  

Návrh jiného kroužku, který by žáka zaujal a není obsažen v nabídce: 

Pro rodiče a prarodiče:  

Mohu nabídnout zajímavou aktivitu v rámci školní družiny 

Zajímavá ukázka, beseda : 

Měl bych zájem o pravidelné vedení kroužku s tematikou: 

Nabízím pomoc při organizování akcí: 

Upozornění na zajímavé výlety, nebo akce: 

Děkujeme předem za vaše návrhy a připomínky. 

 

 

 



Klavír, flétna 

 Místo  Pro třídu vyučující Pravděpodobný 

den 
 zájem 

  0,1,2,3,4,5 Bc.Damiana 
Meitnerová 

 Klavír 

Flétna 

 

 

 

Souhlasím s předáním jména a kontaktu v případě zájmu o kroužek, jiné organizace. 

Ano -ne 

 

Datum:____________________          Podpis rodičů:________________________________ 

 

 


