
KROUŽKY         2017 – 2018 

 

Všechny kroužky začnou v týdnu od 2.10.2017 a budou ukončeny v týdnu do 30.5.2018. 

 platbu kroužků proveďte do 30.9.2017 na účet školy 

 do sdělení příjemce prosím zadat JMÉNO, TŘÍDU a NÁZEV KROUŽKU 

 čú.: 364825329/0800 

 

 

Dětská jóga pro 4. ročník (max.14 žáků) 

Úterý 12:45 - 13:30 hodin v malé tělocvičně 

Dětská jóga pro  2. – 3. ročník (max.14 žáků) 

Středa 12:45 - 13:30 hodin v malé tělocvičně 

Dětská jóga pro  2. – 5. ročník (max.14 žáků) 

Čtvrtek 12:45 - 13:30 hodin v malé tělocvičně 

Hravá a průpravná cvičení, jógové sestavy a jógové hry. Jóga pomůže dětem lépe vnímat své tělo a respektovat 
sebe i své okolí v nesoutěživém prostředí. Živé děti zklidní a málo aktivní naopak povzbudí k činnosti. Naučí děti 
odpočívat, lépe pracovat s dechem a rozvíjet jejich fantazii. 

Cena: 1200,- Kč  Lektorka: M. Šejvlová  Přihlášky: michaela.sejvl@seznam.cz 

 

 

Florbal pro 6. - 7. ročník (max. 12 žáků) 

Úterý 15:15 - 16:00 hodin ve velké tělocvičně, v případě příznivého počasí na školním dvoře 

Florbal pro 8. - 9. ročník (max. 12 žáků) 

Čtvrtek 15:15 - 16:00 hodin ve velké tělocvičně, v případě příznivého počasí na školním dvoře 

Cena: 1200,- Kč  Lektor: A. Holý   Přihlášky: a.holy@jzs.cz 

 

 

Fotografování a úpravy fotek pro 5. – 9. ročník 

Podmínkou účasti v kroužku je vlastní fotoaparát včetně kabelu k propojení do PC. 

Pondělí 15:45 – 17:00 hodin 

Cena: 1500,- Kč  Lektor: I. Javůrek   Přihlášky: i.javurek@jzs.cz 

 

 

Francouzština pro začátečníky pro 4. - 6. ročník 

Pro žáky, kteří si chtějí osvojit základy francouzského jazyka a možná si i usnadnit rozhodování, jaký druhý cizí 
jazyk si vybrat v 6. ročníku. 

Čtvrtek 14:30 – 15:15 hodin 

Francouzština pro mírně pokročilé pro 5. - 7. ročník 

Pro žáky, kteří již francouzský jazyk studují (v kroužku či jako druhý cizí jazyk) a chtějí si své znalosti upevnit a 
rozšířit. 

Čtvrtek  15:15 – 16:00 hodin 

Cena: 1200,- Kč  Lektorka: J. Dragounová  Přihlášky: j.dragounova@jzs.cz 
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Kroužek informatiky pro 6. - 9. ročník - začátečníci 

V kroužku budeme programovat v jednodušších jazycích (Scratch, Kodu), naučíme se základy 

algoritmizace a řešení typických programových úloh. Budeme se učit hlavně formou programování 2D her. 

Sudé úterý  14:00 – 15:30 hodin 

Kroužek informatiky pro 6. - 9. ročník – pokročilí 

V kroužku budeme programovat v některém ze skutečných programovacích jazyků (Python, Java, JavaScript), 
naučíme se základy algoritmizace a řešení typických programových úloh. Vyzkoušíme jednoduché programy pro 
web i aplikační programování.  

Kroužek je určen pro děti, které již programovaly minulý rok v kroužku pro začátečníky. 

Pondělí 14:15 – 15:00 hodin 

Cena: 1200,- Kč  Lektor: M. Randák   Přihlášky: m.randak@jzs.cz 

 

 

Keramika 1. třída + začátečníci 2. třída (max. 15 žáků) 

Úterý 15:00 – 16:30 hodin v keramické dílně 

Keramika 2. – 5.třída – pokročilí (max. 15 žáků) 

Úterý 13:30 – 15:00 hodin v keramické dílně 

Cena: 1800,- Kč   Lektorka: Jarmila Kolářová  Přihlášky: jakoskola@seznam.cz 

 

Keramika 1. třída + začátečníci 2. třída (max. 15 žáků) 

Čtvrtek  15:00 – 16:30 hodin v keramické dílně 

Keramika 2. - 5.třída – pokročilí (max. 15 žáků) 

Čtvrtek  13:30 – 15:00 hodin v keramické dílně 

Cena : 1800,- Kč   Lektorka: Jarmila Witoszová  Přihlášky: jakoskola@seznam.cz 

 

 

Míčové hry 1. ročník 

Děti se zde formou různých pohybových aktivit zdokonalí v manipulaci s míčem a vyzkouší si několik kolektivních 
her jako je vybíjená nebo florbal. 

Středa 12:45 – 13:30 hodin ve velké tělocvičně 

Míčové hry 2. a 3. ročník 

Děti se zde zdokonalí v manipulaci s míčem, naučí se spolupracovat, získají další zkušenosti ve vybíjené, florbale, 
přehazované, košíkové, házené apod. 

Středa 13:30 – 14:15 hodin ve velké tělocvičně 

Cena: 1200,- Kč  Lektorka: I. Růžičková  Přihlášky:  i.ruzickova@jzs.cz 

 

Příprava na Cambridge zkoušky z Aj pro 5. ročník  

úroveň Movers  (pod jazykovou školou H. Mottlové) 

Pondělí 13:15 hod – 14:15 hod. Jaz 3 (keramická dílna) 

Cena: 2150,- Kč – jazykové škole Lektor: A. Bartoníčková  Přihlášky: a.bartonickova@jzs.cz 
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Příprava na Cambridge zkoušky z Aj pro 3. - 4. ročník (pod jazykovou školou H. Mottlové) 

Středa 13:30 hod – 14:30 hod.  

Cena: 2150,- Kč – jazykové škole Lektor: P. Kujanová   Přihlášky: p.kujanova@jzs.cz 

 

 

Příprava na přijímací zkoušky + zábavná matematika pro 5. ročník 

Středa 14:45 – 15:30 hodin  

Cena: 1200,- Kč  Lektor: I. Javůrek   Přihlášky: i.javurek@jzs.cz 

 

Příprava na přijímací zkoušky z Ma pro 9. ročník 

Středa 15:00 – 15:45 hodin  

Cena: 1200,- Kč  Lektor: K. Mistrová   Přihlášky: k.mistrova@jzs.cz 

 

Sborový zpěv pro 1. - 5. ročník  

Kroužek je vhodný pro chlapce a děvčata 1. – 5. tříd, kteří mají zájem o zpěv a hudbu. Zábavnou formou se zde 
naučí základní techniky zpěvu, správné dýchání a držení těla při zpívání. Na děti čeká pestrý hudební repertoár, ve 
kterém nebudou chybět lidové i moderní písně či písničky z pohádek, aktuálně vánoční koledy a také doprovodná 
hra na Orffovy rytmické nástroje. 

Úterý  13:30 - 15:00 hod. v učebně 3.B 

Cena: 1 500,- Kč  Lektorka: I. Zmatlíková  Přihlášky:  i.zmatlikova@jzs.cz 

 

Stolní hry pro 1. - 9. ročník  

Děti si zahrají různé stolní a deskové hry, od strategických po vzdělávací. Budou se učit respektovat pravidla, 
vymýšlet taktiku, být tolerantní, rychle se rozhodovat a také přijmout porážku. Budou rozvíjeny jejich intelektuální 
schopnosti, schopnost koncentrace, logické a strategické myšlení a další dovednosti. 
 
Pondělí 15:15 - 16:00 hod.  

Cena: 1 200,- Kč  Lektorka: J. Klimešová  Přihlášky:  j.klimesova@jzs.cz 

 

Věda nás baví pro 2. – 5. ročník 

V kroužku se děti zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis). 

Středa 14:00 - 15:00 hod.  

Cena: 1200,- Kč/pololetí (čú obdržíte po přihlášení) Lektor: J. Korecká  Přihlášky: www.vedanasbavi.cz 

Čtvrtek 14:00 - 15:00 hod.  

Cena: 1200,- Kč/pololetí (čú obdržíte po přihlášení) Lektor: L. Hůlová  Přihlášky: www.vedanasbavi.cz 

 

 

Výtvarná výchova pro 3. – 5. ročník 

Děti se zdokonalí se v kresbě, malbě, seznámí se s dalšími zajímavými výtvarnými technikami a získají přehled i o 
dějinách výtvarného umění a známých světových malířích.  

Pátek 13.30 – 15:00 hodin v 5.A. (maximální počet dětí je 15) 

Cena: 1800,- Kč  Lektorka: K. Růžičková  Přihlášky:  i.ruzickova@jzs.cz 
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Nabídka pro PŘEDŠKOLÁKY 

 

Metoda dobrého startu pro předškoláky (max.12 žáků) 

Tento kroužek je zaměřen na rozvoj sluchového a zrakového vnímání, rozvoj početních představ, podporuje rozvoj 
hrubé a jemné motoriky, vnímání rytmu a nastartuje u dětí dovednosti potřebné pro zvládnutí prvopočátečního 
psaní a čtení.  

Kroužek bude zahájen 13.11. a 16.11.2016 

 

Pondělí 15:00- 15:45 hodin   

Cena: 1500,- Kč za 15 lekcí   Lektorka: I. Zmatlíková Přihlášky: i.zmatlikova@jzs.cz 

  

Čtvrtek 15:00- 15:45 hodin  

Cena: 1500,- Kč za 15 lekcí  Lektorka: E. Chlumská Přihlášky: e.chlumská@jzs.cz  
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