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NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ROK 2021/2022
Vážení rodiče,
na základě Vámi odevzdaných dotazníků, které byly vyhodnoceny, jsme vybrali
kroužky, jenž budeme ve školním roce 2021/2022 realizovat v obci Kokory. Jelikož se jedná
o první ročník pořádání zájmových kroužků v Kokorách, máme k dispozici jen úzkou
nabídku, abychom zjistili, jak vše bude fungovat. Od dalšího školního roku, bychom v případě
hladkého průběhu, nabídku kroužků rozšířili. Proto děkujeme za Vaši shovívavost s počtem
kroužků, které pro Vaše děti nabízíme. O to lepší ale rozhodně budou!
Níže budou rozepsány jednotlivé nabízené zájmové kroužky, abyste Vy, rodiče a děti,
měli představu, o co v dané činnosti vlastně půjde a podle toho jste mohli děti do kroužku
přihlásit. Každý kroužek bude probíhat 1x týdně, ve všední den, přesný harmonogram
kroužků bude rodičům doručen po zpracování přihlášek. Stejně tak budou rodičům
přihlášených dětí doručeny další informace, např. o vhodném oblečení do kroužku apod.

Vybrané kroužky pro 1. pololetí školního roku 2021/2022:

1) MLADÝ ZÁLESÁK
Tento zájmový kroužek je velmi podobným skautům. V zájmovém kroužku se děti postupně
naučí různé techniky pobytu ve volné přírodě, včetně různých činností potřebných pro tzv.
přežití v přírodě (rozdělávání ohně, orientace v terénu, stavba přístřešků, zajištění vody a
potravy, lanové aktivity a mnoho dalšího). Kroužek bude obsahovat také minimálně dvě
víkendové výpravy s přenocováním v přírodě (o termínech budou rodiče dostatečně dopředu
informováni). S tímto zájmovým kroužkem jsme spojili také kroužek sebeobrany, které bude
věnováno několik samostatných bloků. Celý kroužek je veden interaktivně, tedy aby si děti
vše samy vyzkoušely, a připravený zážitkový program je naučil spoustu zajímavých věcí.
Cena kroužku za celé pololetí:

1.500,- / dítě

Orientační počet lekcí:

18 + 2 víkendy

Doporučený věk pro děti:

3. – 9. třída ZŠ

Prostor, kde bude kroužek probíhat:

okolí starého hřiště v Kokorách
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2) FYZIČKA A WORKOUT
Tento zájmový kroužek obsahuje rozvoj pohybových činností u dětí. Během kroužku budou
děti rozvíjet svou fyzickou kondici, ať už vytrvalostně či silově. Jelikož je obecně známo, že
by děti neměly během vývoje (růstu) posilovat s umělou zátěží, připravili jsme plán, kde
pro ně bude činkou jejich vlastní tělo a váha. Na děti čeká spousta cvičení na nově
vybudovaném workoutovém hřišti u Sokolovny v Kokorách či výběhy do krásné přírody
v okolí Kokor. Celý kroužek je veden formou her a soutěží.
Cena kroužku za celé pololetí:

1.200,- / dítě

Orientační počet lekcí:

18

Doporučený věk pro děti:

1. – 9. třída ZŠ

Prostor, kde bude kroužek probíhat:

workoutové hřiště u Sokolovny

3) TRADIČNÍ I NETRADIČNÍ HRY
V tomto zájmovém kroužku čeká na jeho účastníky velký „zásobník“ tradičních i netradičních
her, ať už míčových, pohybových, týmových či komunikačních. Pro představu rodičů i dětí –
inline bruslení, diskgolf, slackline, multitask, kinball a mnoho dalšího. Kroužek je rozdělen
pro žáky 1. stupně a pro žáky 2. stupně, kdy by každá skupina probíhala odděleně.
Cena kroužku za celé pololetí:

1.200,- / dítě

Orientační počet lekcí:

18

Doporučený věk pro děti:

1. – 5. třída ZŠ
6. – 9. třída ZŠ

Prostor, kde bude kroužek probíhat:

Sokolovna

V případě, že chcete dítě do zájmového kroužku na 1. pololetí školního roku
2021/2022 přihlásit, vyplňte, prosím, přihlášku, kterou naleznete na poslední straně tohoto
dokumentu, podepište ji, nascanujte ji a zašlete nám ji na e-mailovou adresu
skkokory@seznam.cz, nejpozději do 18. 7. 2021. Do konce srpna pak obdržíte konkrétní
informace. Své dítě můžete samozřejmě přihlásit i do více kroužků (nebudou se vzájemně
krýt). V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím uvedeného e-mailu nebo
na tel. čísle 776 229 984.
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PŘIHLÁŠKA
Příjmení, jméno: ………………………………………………………………………………..
Adresa bydliště: ………………………………………………………………………………..
Datum narození: ……………………… Rodné číslo: …………………………………….
Škola: ……………………………………………………. Třída: ……………………………
Zdrav. pojišťovna dítěte: ………………………….
Údaje o zdravotní způsobilosti, příp. o zdravotních obtížích: ……………………………….....
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
VYBERTE:
1) MLADÝ ZÁLESÁK
2) FYZIČKA A WORKOUT
3) TRADIČNÍ A NETRADIČNÍ HRY

Kontaktní informace zákonného zástupce:
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………….
Tel. číslo: …………………………………………………………………………..
E-mail: ……………………………………………………………………………..
Potvrzení zákonného zástupce:
-

-

Souhlasím, aby syn / dcera, navštěvovala zájmový kroužek. Budu dbát, aby do kroužku řádně
docházel(a).
Souhlasím s tím, aby osobní údaje mého dítěte byly počítačově zpracovány pro interní potřebu
spolku Sportovní klub Kokory z.s. Na mou žádost budou údaje z databáze vyřazeny. Údaje
smí být požity v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Souhlasím s tím, že fotografie, videozáznam, výtvarné a jiné práce mohou být zveřejněny jako
propagační materiál spolku (web, sociální sítě apod.)
Zákonný zástupce je povinen informovat o změně zdrav. způsobilosti dítěte, zdravotních
obtížích a jiných závažných skutečnostech

V …………………….. dne …………………
Podpis zákonného zástupce: …………………………………………

