
 
 

Výtvarný kroužek pro začátečníky 

Určeno pro: 1.-2. ročník 

Kapacita: 15 dětí 

Anotace: Kroužek je pro určen pro děti 1-2 třídy, které ještě nenavštěvovaly výtvarný kroužek. Děti se zde naučí 

základní pojmy z výtvarné výchovy, naučí se rozlišovat teplé a studené barvy a osvojí si základy míchání barev. Dále 

se naučí základy prostorového vnímání, proporce postavy, obličeje, zvířat, ale také stromů. 

Lektor(ka): Kateřina Růžičková k.ruzickova@jzs.cz 

Čas: pátek od 12:45 do 13:30 hod 

Místo konání: učebna keramiky 

Délka kroužku: 45 minut 

Cena: 1500,- Kč 

 

Věda nás baví 

Určeno pro: 2.-5. ročník 

Kapacita: 20 dětí 

Anotace: Veškeré informace a přihlášky na www.vedanasbavi.cz 

Lektor(ka): Jana Korecká j.korecka@jzs.cz 

Čas: pondělí 13:30 - 14:30 

Místo konání:  

Délka kroužku: 60 minut 

Cena:  

 

 



 
 

Sborový zpěv 

Určeno pro: 2. - 5. ročník 

Kapacita: 18 dětí 

Anotace: Kroužek je vhodný pro chlapce a děvčata 2. - 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. 

Lektor(ka): Irena Zmatlíková i.zmatlikova@jzs.cz 

Čas: úterý 13:30 - 15:00 

Místo konání: 5.B 

Délka kroužku: 90 minut 

Cena: 1500,-  Kč 

 

Robotika pro začátečníky i pokročilé 

Určeno pro: 5.-6. ročník 

Kapacita: 10 dětí 

Anotace: Chceš si postavit bagr nebo autíčko na dálkové ovládání? Chceš programovat roboty? Chceš si každý týden 

hrát se skvělou stavebnicí? Pak přijď na kroužek robotiky! 

Vhodné pro ty, kteří již mají za sebou loňský ročník, ale i pro ty, kteří mají zkušenosti s jinými stavebnicemi typu Lego, 

Merkur apod. 

 

Lektor(ka): Ivan Javůrek i.javurek@jzs.cz 

Čas: úterý 14:30-16:00 

Místo konání:  

Délka kroužku: 90 minut 

Cena: 2000,- Kč 

 

 



 
 

Robotika je hra pro 4. a 5.ročník 

Určeno pro: 4.- 5. ročník 

Kapacita: 10 dětí 

Anotace: Robotika je hra pro 4. a 5.ročník - ZAČÁTEČNÍCI 

Chceš si postavit bagr nebo autíčko na dálkové ovládání? Chceš programovat roboty? Chceš si každý týden hrát se 

skvělou stavebnicí? Pak přijď na kroužek robotiky! 

 

Lektor(ka): Monika Roubalová m.roubalova@jzs.cz 

Čas: středa 14:00-15:30 

Místo konání:  

Délka kroužku: 90 minut 

Cena: 2000,- Kč 

 

Příprava z M na přijímací zkoušky na střední školy 

Určeno pro: 9.ročník 

Kapacita: 30 dětí 

Anotace: Vhodné pro děti hlásící se na gymnázia a střední průmyslové školy, kde bude hodně matematiky. 

Lektor(ka): Kateřina Mistrová k.mistrova@jzs.cz 

Čas: 1 x za 14 dní; pondělí 15:30-16:30 

Místo konání: současná 6.B 

Délka kroužku: 45 minut 

Cena: 800,- Kč 

 

 



 
 

Příprava na přijímací zkoušky z M na osmiletá gymnázia a zábavná matematika 

Určeno pro: 5.ročník 

Kapacita: 12 dětí 

Anotace: Řešení cvičných testů a procvičování různých strategií. 

Matematické hádanky a rébusy. 

Lektor(ka): Monika Roubalová m.roubalova@jzs.cz 

Čas: pondělí 13:00 - 14::00 

Místo konání:  

Délka kroužku: 60 minut 

Cena: 1200,- Kč 

 

Programování pro začátečníky 

Určeno pro: 5.-9. ročník 

Kapacita: 15 dětí 

Anotace: 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. 

Lektor(ka): Milan Randák m.randak@jzs.cz 

Čas: pondělí 14:00 - 14:45 

Místo konání: Poč-2 

Délka kroužku: 45 minut 

Cena: 1200,- Kč 

 

 



 
 

Programování pro pokročilé 

Určeno pro: 6.-9. ročník 

Kapacita: 15 dětí 

Anotace: Letos se zaměříme na úvod do programování v Unreal Engine. Když to půjde dobře, naprogramujeme 

vlastní 3D hru. 

Lektor(ka): Milan Randák m.randak@jzs.cz 

Čas: pondělí 14:45 - 15:30 

Místo konání: POČ-2 

Délka kroužku: 45 minut 

Cena: 1200,- Kč 

 

Kroužek výtvarné výchovy pro pokročilé 

Určeno pro: 4.-5.ročník 

Kapacita: 15 dětí 

Anotace: Kroužek je pro určen pro děti 4.-5. třídy, bez ohledu na to zda loňský rok kroužek navštěvovaly. Děti si 

prohloubí znalost barevné palety, naučí se za pomoci barev vytvářet stíny a dávat obrázkům plastičtější rozměr.  

Budeme si povídat o nejvýznamnějších malířských dílech a děti si je zábavnou a zjednodušenou formou budou moci 

zkusit napodobit. Vyzkoušíme si moderní styly v umění (abstrakce, pop art, street art atd.). Procvičíme také  

prostorové vnímání krajiny, ale také budov. 

Lektor(ka): Kateřina Růžičková k.ruzickova@jzs.cz 

Čas: pátek 13:30 - 15:00 hod. 

Místo konání: učebna keramiky 

Délka kroužku: 90 minut 

Cena: 2400,- Kč 

 

 



 
 

Kroužek Výtvarné výchovy pro mírně pokročilé 

Určeno pro: 2.-3.ročník 

Kapacita: 15 dětí 

Anotace: Kroužek je pro určen pro děti 2 třídy, které navštěvovaly výtvarný kroužek loňský rok a pro děti 3 tříd bez 

ohledu na to zda loňský rok kroužek absolvovaly. Děti si prohloubí znalost barevné palety, naučí se za pomoci barev 

vytvářet stíny a dávat obrázkům plastičtější rozměr. Procvičíme znovu základní malířské techniky a přidáme nové, 

jako je například kresba uhlem. Budeme si povídat o nejvýznamnějších malířských dílech a děti si je zábavnou a 

zjednodušenou formou budou moci zkusit napodobit. Vyzkoušíme si moderní styly v umění (abstrakce, pop art, 

street art atd.). Procvičíme také  prostorové vnímání krajiny, ale také budov. 

Lektor(ka): Kateřina Růžičková k.ruzickova@jzs.cz 

Čas: pátek 15:00 do 15:45 hod. 

Místo konání: učebna keramiky 

Délka kroužku: 45 minut 

Cena: 1500,- Kč 

 

Kroužek němčiny 

Určeno pro: 3.-5.ročník 

Kapacita: 14 dětí 

Anotace: Děti se hravou formou, písničkami a říkadly seznámí se základy německého jazyka, základní slovní zásobou, 

výslovností a v neposlední řadě i reáliemi. 

Lektor(ka): Renata Kasseckertová r.kasseckertova@jzs.cz 

Čas: středa 13:30-14:15 

Místo konání: 4.B 

Délka kroužku: 45 minut 

Cena: 1200,- Kč 

 

 



 
 

Konverzace Nj 2 

Určeno pro: 9. ročník 

Kapacita: 10 dětí 

Anotace: Na kroužku budeme zlepšovat naše komunikativní dovednosti v německém jazyce a upevňovat slovní 

zásobu, nabytou v hodinách němčiny v 9. ročníku. 

Lektor(ka): Heda Paterová h.paterova@jzs.cz 

Čas: čtvrtek 14.25 - 15.10 

Místo konání:  

Délka kroužku: 45 minut 

Cena:  

 

Konverzace Nj 1 

Určeno pro: 7. - 8. ročník 

Kapacita: 10 dětí 

Anotace: Na kroužku budeme zlepšovat naše komunikativní dovednosti v německém jazyce a upevňovat slovní 

zásobu, nabytou v hodinách němčiny v 7. a 8. ročníku. 

Lektor(ka): Heda Paterová h.paterova@jzs.cz 

Čas: čtvrtek 13.30 - 14.15 

Místo konání:  

Délka kroužku: 45 minut 

Cena:  

 

 



 
 

Keramika 4 

Určeno pro: 1. třída + začátečníci 2. třída 

Kapacita: 12 dětí 

Anotace: Děti se seznámí s různými technikami modelování s keramickou hlínou, s používáním glazury a engoby. 

 

Lektor(ka): Jarmila Witoszová j.kolarova@jzs.cz 

Čas: Čtvrtek 15,00 - 16,30 

Místo konání: Keramická dílna 

Délka kroužku: 90 minut 

Cena: 1800,- Kč 

 

Keramika 3 

Určeno pro: 2. - 5. ročník 

Kapacita: 15 dětí 

Anotace: Děti se seznámí s různými technikami modelování s keramickou hlínou, s používáním glazury a engoby. 

 

Lektor(ka): Jarmila Witoszová j.kolarova@jzs.cz 

Čas: Čtvrtek 13,30 - 15,00 hod 

Místo konání: Keramická dílna 

Délka kroužku: 90 minut 

Cena: 1800,- Kč 

 

 



 
 

Keramika 2 

Určeno pro: 2.- 5. ročník 

Kapacita: 15 dětí 

Anotace: Děti se seznámí s různými technikami modelování s keramickou hlínou, s používáním glazury a engoby. 

 

Lektor(ka): Jarmila Kolářová j.kolarova@jzs.cz 

Čas: Úterý 13,30 - 15,00 hod 

Místo konání: Keramická dílna 

Délka kroužku: 90 minut 

Cena: 1800,- Kč 

 

Keramika 1 

Určeno pro: 1. třída + začátečníci 2. třída 

Kapacita: 12 dětí 

Anotace: Děti se seznámí s různými technikami modelování s keramickou hlínou, s používáním glazury a engoby. 

Lektor(ka): Jarmila Kolářová j.kolarova@jzs.cz 

Čas: Úterý 15,00 - 16,30 hod 

Místo konání: Keramická dílna 

Délka kroužku: 90 minut 

Cena: 1800,- Kč 

 

 



 
 

Francouzština 

Určeno pro: 5. ročník 

Kapacita: 12 dětí 

Anotace: Kroužek při kterém se děti hravou formou seznámí se základy francouzského jazyka. 

Lektor(ka): Barbora Denková b.denkova@jzs.cz 

Čas: úterý 12:45 - 13:30 

Místo konání: 6.B 

Délka kroužku: 45 minut 

Cena: 1200,- Kč 

 

Florbal II 

Určeno pro: 8.-9. ročník 

Kapacita: 12 dětí 

Anotace: Zlepšení se v jednotlivých herních činnostech a taky trochu  běhaní. 

Lektor(ka): Adam Holý a.holy@jzs.cz 

Čas: čtvrtek 15:15 - 16:00 

Místo konání: velká TV/šk.hřiště 

Délka kroužku: 45 minut 

Cena: 1200,- Kč 

 

 



 
 

Florbal I 

Určeno pro: 6.-7. ročník 

Kapacita: 12 dětí 

Anotace: Zlepšení se v jednotlivých herních činnostech a taky trochu běhaní. 

Lektor(ka): Adam Holý a.holy@jzs.cz 

Čas: úterý 15:15 - 16:00 

Místo konání: velká TV/šk.hřiště 

Délka kroužku: 45 minut 

Cena: 1200,- Kč 

 

Dětská jóga 3.-5.roč. 

Určeno pro: 3.-5.roč. 

Kapacita: 14 dětí 

Anotace: 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. 

Lektor(ka): Michaela Šejvlová m.sejvlova@jzs.cz 

Čas: čtvrtek 12:45 - 13:30 

Místo konání: malá tělocvična 

Délka kroužku: 45 min. 

Cena: 1200,- Kč 

 

 



 
 

Dětská jóga 1.-2.roč. 

Určeno pro: 1.-2.roč. 

Kapacita: 14 dětí 

Anotace: 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. 

Lektor(ka): Michaela Šejvlová m.sejvlova@jzs.cz 

Čas: středa 12:45 - 13:30 

Místo konání: velká tělocvična 

Délka kroužku: 45 min. 

Cena: 1200,- Kč 

 


