Centrum sportu při sportovním klubu na ZŠ Chotěboř, Smetanova 745
Činnosti Centra sportu se mohou zúčastnit žáci ZŠ Chotěboř Smetanova, ZŠ Chotěboř Buttulova,
Gymnázia Chotěboř, ZŠ a MŠ Libice nad Doubravou, ZŠ a MŠ Maleč, ZŠ Nová Ves u Chotěboře.
Nabízené aktivity:
✓ sportovní příprava (1. - 4. třída) – Mgr. Jitka Štindlová, Lucie Fiedlerová
pondělí 14:00 –16:00 (sportovní hala)

✓ florbal (3. – 5. třída) – Mgr. Karel Rykr
pondělí 14:00 – 15:00 (tělocvična ZŠ)

✓ kondiční příprava (pro orientační běh) – Mgr. Eva Voborníková
pondělí 15:00 – 16:00 (tělocvična ZŠ)

✓ florbal (2. stupeň) – Mgr. Štěpán Kreuzmann
úterý 14:00 –16:00 (tělocvična ZŠ) – lichý týden

✓ sportovní gymnastika
středa 14:00 – 15:00 (tělocvična ZŠ) – Mgr. Jitka Štindlová, Lucie Fiedlerová

✓ atletika (od 5. třídy) – Mgr. Gabriela Svobodová
čtvrtek 14:00 – 15:00 (venkovní sportoviště, tělocvična ZŠ)

✓ kondiční cvičení – Tabata a kruhový trénink (od 5. třídy) – Mgr. Gabriela Svobodová
čtvrtek 15:00 – 16:00 (tělocvična ZŠ)

✓ volejbal (2. stupeň) – Mgr. Eva Voborníková
čtvrtek 14:00 – 15:00 (sportovní hala)

✓ orientační běh – Mgr. Eva Voborníková, Mgr. Jitka Štindlová
čtvrtek: podzim a jaro 15:15 – 17:00, zima 15:00 – 16:00, 16:00 – 17:00 (sportovní hala).

INFORMACE
✓ členové Centra sportu platí příspěvek 500 Kč za rok za každý navštěvovaný kroužek
✓ závazné přihlášky obdržíte 2. září
✓ odevzdávání přihlášek:
-

v kabinetu TV (Gabriela Svobodová)

✓ příspěvek 500 Kč odevzdejte současně s přihláškou
✓ v případě velkého počtu zájemců mají přednost ti, kteří se aktivně zapojovali do činnosti
kroužku v loňském školním roce
✓ při opakované nekázni a neomluvené neúčasti si vyhrazujeme právo vyloučení dítěte z kroužku
bez náhrady
✓ prosíme rodiče, aby do sportovních kroužků přihlašovali děti, které mají o daný sport opravdu
zájem a chtějí se aktivně zapojovat, reprezentovat školu a navštěvovat akce školou pořádané
✓ práce s dětmi, které na kroužek chodí z donucení rodičů, netěší ani je, ani nás

