
 

Volnočasové aktivity při ZŠ Jílové u Prahy 

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ  
pro školní rok 2017/2018 

Zájmové kroužky a kurzy organizované ZŠ začínají od 18. září 2017 
a budou otevřeny pouze při dostatečném počtu přihlášených žáků.  

Internetový odkaz na online přihlašování na kroužky: https://zsjilove.iddm.cz. Přihlašování na kroužky bude 

probíhat od 13. do 14. 9. 2017. Dětem, které nenavštěvují naší ZŠ, bude k ceně za každý kroužek či kurz 
připočteno 100 Kč za pololetí.  Přihlašování pomocí papírové přihlášky je možné, ale pouze ve výjimečném případě. 
Papírová přihláška bude k dispozici na recepci školy. Pokud se přihlašujete papírovou přihláškou, platbu proveďte 
na číslo účtu: 246659745/0300, do zprávy pro příjemce je třeba napsat jméno dítěte a název kroužku, který 
navštěvuje. Přihlášky odevzdávejte pouze na recepci školy (vedle hlavního vchodu). Platbu za kroužky proveďte 
nejpozději do 31. 10. 2017. (I. pololetí je od září – prosince/ II. pololetí od ledna – června). V případě malého 
počtu zájemců může být kroužek zrušen. Minimální počet přihlášených žáků je pro každý kroužek individuální.  

� AIKIDO pro děti - Martin JABŮREK- začátek kroužku 19. září 2017 
Aikido je nesoutěžní japonské bojové umění. Žáci se učí principům koordinace mysli a těla pomocí technik aikida a 
vhodných pohybových aktivit a her. Důraz je kladen především na správné držení těla a pohybovou průpravu 
včetně nácviku kotoulů a pádů. Uvedené termíny jsou společné pro všechny věkové skupiny a stupně pokročilost1. 
Žáci si proto sami zvolí, který z nabídnutých dnů jim vyhovuje.  
Schůzky budou v tělocvičně: - úterý 18:00 - 19:00 (všechny úrovně, od pěti let) 
 - čtvrtek 18:00 - 19:00 (všechny úrovně, od pěti let) 

 - pátek 18:00 – 19:00 (začátečníci, děti od pěti) 

 

Cena za I. pol. (10 lekcí) je 500 Kč 
Cena za II. pol. (20 lekcí) je 1000 Kč.  

 
� ANGLIČTINA HROU – Dominika RYBÁŘOVÁ - začátek kroužku v říjnu 2017 

Děti se naučí nejzákladnější řečové dovednosti formou her. Určeno žákům 1. tříd. Maximální kapacita 20 žáků. 
Vedoucí kroužku bude zájemce kontaktovat na základě přihlášky.   

- čas a den schůzek bude upřesněn dle přihlášených dětí. 
Cena za I. pol. (10 lekcí) je 450 Kč 
Cena za II. pol. (20 lekcí) je 900 Kč 
 

� ANGLIČTINA S RODILOU MLUVČÍ – Baggerly Taylor, konverzace, začátek kroužku 19. září 2017 
Maximální počet 12 žáků. Sraz žáků bude ve škole u recepce. 

4.-5 .třída - úterý     14:45 – 15:45 
 

Cena za I. pol. (10 lekcí) je 500 Kč 
Cena za II. pol. (15 lekcí) je 1000 Kč 
 

 
 

Cena za rok 1500 Kč 

Cena za rok 1350 Kč 

Cena za rok 1500 Kč 

 
� ANGLIČTINA S RODILOU MLUVČÍ PRO VEŘEJNOST - Baggerly Taylor, konverzace 

Maximální počet účastníků je 10.  
- pondělí – 18:30 – 20:00 

 
Cena za I. pol. (10 lekcí) je 1000 Kč 
Cena za II. pol. (15 lekcí) je 1500 Kč 
 

� ANGLIČTINA - PŘÍPRAVA K MEZINÁRODNÍ ZKOUŠCE - Cambridge Exams - Nina Ludvíková a kolektiv 
Kurzy jsou zaměřeny na čtení, poslech, mluvení, slovní zásobu i znalost gramatiky. Délka jedné lekce je 60 minut. 
Žáci se v nich seznámí s charakterem britských jazykových zkoušek a zároveň si rozšíří a upevní své znalosti z 
hodin angličtiny. Během přípravy budou mít žáci možnost složit zkoušku nanečisto. Úspěšní žáci budou mít 
možnost zakončit kurz mezinárodní zkouškou příslušné úrovně a všichni žáci obdrží při slavnostním předání 
certifikát. Určeno pro žáky 5. – 9. tříd. Cena učebnic je zahrnuta v ceně kurzu. Kurz bude otevřen při minimálním 
počtu 5 žáků ve skupině.  
 

Bližší informace ke kurzu na: http://www.zsjilove.cz/krouzky/anglicky-jazyk-mezinarodni-zkouska/ 
 
Cena za I. pol. (10 lekcí) je 1000 Kč 
Cena za II. pol. (14 lekcí) je 1200 Kč 
  
Zahájení kurzů bude upřesněno během září 2017. 
 

� BADATELSKO-FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK – Jan VRTIŠKA - začátek kroužku 18. září 2017  
Kroužek je určen pro zvídavé děti od 3. do 9. třídy. V badatelské části bude zaměřen na rozvoj badatelských 
dovedností - schopnosti k vybranému problému formulovat hypotézy a výzkumné otázky, připravit a uskutečnit 
výzkum, který by pomohl na tyto otázky najít odpovědi, zpracovat a prezentovat závěry, navíc vše řádně 
dokumentovat, což už je vlastně přechod k druhé části zaměření kroužku. Ve fotografické části se budeme 
zabývat základními pravidly fotografování – kompozice snímku, nastavování základních parametrů, ale také 
úpravou fotografií pomocí dostupného software. Jako badatelé si děti povedou badatelský deník. Jako 
fotografové se budeme pokoušet vytvořit tematické soubory fotografií, které se následně pokusíme prezentovat 
ostatním na výstavě. Maximální počet žáků je 12. Důležitá informace: vlastní fotoaparát je výhodou. 
 
Schůzky budou v učebně č. 63 - pondělí od 14:00 – 16:00 
 

Cena za I. pol (10 lekcí) je 700 Kč 
Cena za II. pol (20 lekcí) je 1400 Kč 
 

� BIBLICKÉ PŘÍBĚHY VE ŠKOLE - Krystof Henriko – začátek kroužku 20. září 2017 
„Biblická pátrání představují příběhy ze Starého a Nového zákona na pozadí každodenního života dnešních děti, 
které se seznamují s jednotlivými biblickými postavami a současně jsou jim vhodným způsobem předávány 
křesťanské životní hodnoty." 
Určen především dětem od 7 do 12 let. Kroužek je zdarma. 

- Schůzky budou ve středu od 14:00 – 15:00 
 
 
 
 
 
 
 

Cena za rok 2100 Kč 

Cena za rok 2500 Kč 

Cena za rok 2200 Kč 



 
� ČESKÁ BESEDA – Květa Trčková – začátek 18. září 2017 

Česká beseda je tradiční český salónní řadový tanec. Délka tance je 12 minut. Vznikl v šedesátých letech 19. 
století jako tanec ve formě čtverylky „ČESKÝ SALÓNNÍ TANEC BESEDA“. Určeno pro žáky III. tříd. 
Maximální kapacita 22 žáků. 

Schůzky: - pondělí 13:30 – 14:30 
Cena za rok 400 Kč 
 

� DOKÁŽU TO – Lenka RYBÁŘOVÁ - začátek kroužku v týdnu od 18. září 2017 
Určeno pro děti s poruchami učení, problémy ve výuce, poruchami soustředění. Individuální péče spolupráce s 
rodiči. Ve skupině maximálně 4- 5 žáků z 1. až 4. třídy. Vedoucí kroužku bude zájemce kontaktovat na základě 
přihlášky. 
  - čas a den schůzek bude upřesněn dle přihlášených dětí 
Cena za I. pol. (10 lekcí) je 600 Kč 
Cena za II. pol. (20 lekcí) je 1200 Kč 
 

� DRAMATICKÝ KROUŽEK – Jana Kozlová – začátek kroužku 19. září 2017 
Dramatický kroužek je určen pro děti od II. třídy. Prostřednictvím tvořivých činností (pohybových, mluvních, 
hereckých, hudebních, výtvarných, improvizačních) budeme objevovat svět, literaturu a možná i sami sebe. 
Rozvineme své komunikační dovednosti a zažijeme společnou radost. Výsledkem naší činnosti bude divadelní 
představení. Maximální počet žáků je 16. 
Schůzky budou v učebně č. 8  - úterý od 14:45 – 16:15 
 
Cena za I. pol. (10 lekcí) je 600 Kč 
Cena za2. pol. (20 lekcí) je 1200 Kč 
 

� FLORBAL – Michal PEŠTA - začátek kroužku 22. září 2017 
Florbal je všestranná sportovní aktivita pro kluky i holky. V kroužku se děti seznámí se základy tohoto sportu, 
projdou pohybovou průpravou, osvojí si základy práce s hokejkou a míčkem - pohyb  po hřišti, obrana, útok, 
střelba na branku. Součástí tréninků jsou i základy pravidel florbalu a florbalového chování.  
Schůzky budou v tělocvičně:   
  - pátek od 07:00 - 07:45 – žáci 8. – 9. tříd 
  - pátek od 14:00 - 14:45 – žáci 1. - 2. tříd 
  - pátek od 14:50 - 15:35 – žáci 3. - 4. tříd 
  - pátek od 15:40 - 16:25 - žáci 5. - 8. tříd 
Cena za I. pol. (10 lekcí)je 500 Kč.  
Cena za II. pol. (20 lekcí) je 1000 Kč.  
 

� FRANCOUZSKÝ JAZYK – Milena KOSTEČKOVÁ- začátek kroužku 20. září 2017 
Kurz mírně pokročilí je určen pro malou skupinu dětí 8-10 let, která se učí již třetím rokem (do skupiny lze 
zařadit nové děti, které již mají alespoň nějakou zkušenost s FJ). V hodině mluvíme pouze francouzsky. 
V hodinách pracujeme s interaktivní tabulí, posloucháme písničky a mluvené slovo od rodilých mluvčích. Jazyk 
fixujeme také hrou a výtvarnou činnost.         - Schůzky budou každou středu od 14:30 - 15:30 (děti 
z loňského roku)  
Kurz začátečníci je určen pro malou skupinu dětí 6-10 let, kteří nemají s FJ žádnou zkušenost.  V hodině 
mluvíme převážně francouzsky. V hodinách pracujeme s interaktivní tabulí, posloucháme písničky a mluvené slovo 
od rodilých mluvčích. Jazyk fixujeme také hrou a výtvarnou činností. 
                                           - Schůzky budou každou středu od 13:30 - 14:30  
Cena za I. pol. (10 lekcí) je 500 Kč.  
Cena za II. pol. (20 lekcí) je 1000 Kč.      
 

Cena za rok 1500 Kč 

Cena za rok 1500 Kč 

Cena za rok 1800 Kč 

Cena za rok 1800 Kč 

 
 

� HÁZENÁ – Michaela ŠINÁGLOVÁ – začátek kroužku 20. září 2017 
Házená je kolektivní sport pro holky i kluky. Děti projdou pohybovou průpravou, seznámí se s pravidly házené a 
osvojí si práci s míčem v ruce. Tímto sportem se děti rozvíjí nejen po fyzické stránce, ale i v komunikaci mezi 
sebou a spolupráci. Maximální kapacita na skupinu 12 žáků.  
Schůzky budou v tělocvičně -    ve středu od 14:00 – 14:45 (I. – III. třída) 

- ve středu do 14:50 – 15:35 (IV. – V. třída) 
Cena za I. pol. (10 lekcí) je 500 Kč 
Cena za II. pol. (20 lekcí) je 1000 Kč 
 

� HRA NA FLÉTNU – Lenka RYBÁŘOVÁ a Dominika RYBÁŘOVÁ - začátek v týdnu od 18. září 2017 
V kroužku se děti nenásilnou formou naučí základům hry na flétnu. Vhodné i pro děti s dechovými obtížem1. 
Vedoucí kroužku budou zájemce kontaktovat na základě přihlášky. 
 
 Čas a den schůzek bude upřesněn dle přihlášených dětí . 
Cena za I. pol. (10 lekcí) je 450 Kč 
Cena za II. pol. (20 lekcí) je 900 Kč 
 

� CHOVATELSKÝ KROUŽEK – Květa Trčková, Alena Dvořáčková 
Společně se domlouváme na pravidelných termínech pro krmení. Přednost pro členství budou mít žáci, kteří 
kroužek navštěvovali v minulém školním roce. Kroužek bude naplněn do max. počtu 15 dětí. Vedoucí kroužku 
budou zájemce kontaktovat na základě přihlášky. 
 
Schůzky budou v úterý od 14:30 – 15:30 
Cena za rok 400 Kč 
 

� INLINE BRUSLENÍ – Jan Šmíd – instruktor kolečkového bruslení s licencí, začátek kroužku 18. září 2017 
Děti si s sebou přinesou: brusle, chrániče (zápěstí, lokty, kolena), helmu a sportovní oblečení. Při nepříznivém 
počasí lekce odpadne a bude nahrazena v nejbližším volném termínu. Sraz dětí bude u recepce školy. Tréninky 
budou na asfaltovém hřišti v areálu ZŠ. Maximální počet žáků na skupinu je 10. Minimální počet žáků pro 
otevření kroužku je 5. V I. pololetí září – listopad bude odučeno 10 lekcí. Ve II. pololetí březen – červen bude 
odučeno 10 lekcí 

- v pondělí od 13:30 – 15:00 (začátečníci) 
- v pondělí od 15:00 – 16:30 (mírně pokročilí) 

 
Cena za I. pol. (10 lekcí) je 900 Kč 
Cena za II. pol. (10 lekcí) je 900 Kč 
 

� KERAMIKA – Vlastimila SKŘIVÁNKOVÁ, Zita SCHÜTZ - začátek kroužku 18 a 19. září 2017 
Na kroužku keramiky se budeme v 60 ti minutovém bloku seznamovat s hlínou, učit se hlínu používat, rozvíjet cit 
a reflexy ruky, získávat praktické zkušenosti a odvahu samostatně experimentovat, postupně prohlubovat vlastní 
zručnost a citlivost, vnímání hmatem. V tomto kroužku budou mít děti prostor být uvolněné, spontánní a 
přirozeně tvoření. Sraz u recepce školy. Odchod vchodem od tělocvičny.  Maximální počet dětí na skupinku 12. 
Schůzky budou v keramické dílně (vchod od tělocvičny): 

 - pondělí od 15:45 – 17:15 (pokročilí, Zita Schütz) 
 - úterý od   16:00 – 17:00 (začátečníci I.-III. třída, Vlasta Skřivánková) 
 
Cena za I. pol. (10 lekcí) je 900 Kč.  
Cena za II. pol. (20 lekcí)je 1800 Kč.  
 

Cena za rok 2700 Kč 

Cena za rok 1350 Kč 

Cena za rok 1500 Kč 

Cena za rok 1800 Kč 



 
� KREATIVKA – Milena KOSTEČKOVÁ – začátek kroužku 22. září 2017 

Kroužek výtvarných činností dle ročních období. Pracujeme s originálními výtvarnými materiály firmy Think 
Creative - kartonové a dřevěné výřezy, pěnovka, filc, sešívání, vyškrabávání atd. Výtvarné činnosti jsou zábavné, 
ale nenáročné, vhodné pro děti prvního stupně. Budeme střídat různé činnosti, aby si děti vyzkoušely co 
nejpestřejší škálu tvoření a vždy si odnesly domů zajímavý výrobek. Určeno pro žáky I. stupně. Maximální počet 
žáků 15. 

Schůzky budou v pátek od 14:00 – 15:00 
 
Cena za I. pol. (10 lekcí) je 900 Kč.  
Cena za II. pol. (10 lekcí)je 900 Kč.  
 

� NOVINÁŘSKÝ KROUŽEK – Jitka VENTUROVÁ - první schůzka je ve středu 21. září 2017 
Děti se naučí psát články, zprávy, rozhovory. Vydávají školní noviny pod názvem Jílovský školák. Přivítáme nové 
zájemce. Kroužek je zdarma. 
 - každou druhou středu od 14:00 hodin. 
 

� POHYB A TANEC – Svatava VIKTOROVÁ – první schůzka je v úterý 19. září 2017 
Rozvoj pohybových dovedností ve spojení s tancem. Žáci si zahrají pohybové hry a vyzkouší si různé tance - 
moderní, lidový, country. Kroužek je pro žáky I.- III. tříd. Maximální kapacita 16 dětí. 
 
Schůzky budou v tělocvičně:   - úterý od 13:35 – 14:20 
 
Cena za I. pol. (10 lekcí) je 500 Kč.  
Cena za II. pol. (20 lekcí)je 1000 Kč.  
 
 

� PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – MATEMATIKA, Marek Havelka, začátek 2. října 2017 
Maximální počet žáků 30.  kdy: v pondělí od 14:00 – 15:00 
 
Cena za I. pol. (12 lekcí) je 500 Kč.  
Cena za II. pol. (12 lekcí)je 500 Kč.  
 

� VOLEJBAL A BASKETBAL – Michal PEŠTA – začátek kroužku 18. září 2017 
Volejbal a basketbal jsou všestranné sportovní aktivity pro kluky i holky. V kroužku se děti seznámí se základy 
těchto sportů, projdou pohybovou průpravou. Určeno žákům 5. - 9. tříd 
Schůzky budou v tělocvičně: - pondělí od 14:30 – 15:15 
 
Cena za I. pol. (10 lekcí) je 500 Kč.  
Cena za II. pol. (20 lekcí) je 1000 Kč.  
 
 

� ZÁBAVNÁ LOGIKA – Ing. Lucie KUKLOVÁ- začátek kroužku 18. září 2017 
Kroužek je určen pro žáky 3. až 5. tříd, kteří mají chuť si hrát a rozvíjet svůj intelekt zábavnou formou. Obsah: 
rozvoj intelektových schopností v různých oblastech – vrozená logika, verbální schopnosti, matematické 
schopnosti, plošná a prostorová představivost, kreativita, důvtip, funkční gramotnost, praktická inteligence, 
vnímání, postřeh, grafomotorika, taktika, strategie,  
 
                                      - pondělí (jednou za 14 dní, bude upřesněno na první schůzce) od 13:30 - 15:00 
 
Cena za I. pol. (7 lekcí do konce prosince) je 500 Kč 
Cena za II. pol. (11 lekcí do konce května) je 800 Kč 
 
 

Cena za rok 1500 Kč 

Cena za rok 1300 Kč 

Cena za rok 1800 Kč 

Cena za rok 1500 Kč 

Cena za rok 1000 Kč 

 
 
 

Externí kroužky při ZŠ Jílové – bližší informace k externím kroužkům na:   
http://www.zsjilove.cz/krouzky/ 

 
� STEP – Andrea Myslivečková, začátek kroužku 21. září 2017 

Taneční studio Andrea otevírá NOVĚ i své kurzy  STEPU v ZŠ JÍLOVÉ  U PRAHY.  Přijímáme žáky prvního 
stupně, ale  bude-li zájem i z řad předškoláků, jsme na ně připraveni. Ukázková hodina bude v týdnu od 18. 9.  
Můžete kurz vyzkoušet a pak se teprve definitivně rozhodnout.  Na první hodinu vám stačí legíny, tričko a 
tenisky.  
Scházet se budeme vždy ve čtvrtek od 14:30 do 15:30. Vše ostatní se dozvíte na první hodině, včetně ukázek 
stepu z řad dětí, které k nám chodí v Jílovém  již třetím rokem . 
Vyučovat bude A. Myslivečková a na činnost  TS Andrea se můžete podívat např. na facebookových 
stránkách https://www.facebook.com/Taneční-studio-Andrea-101282466582967/?fref=ts 

Přihlašování na: info@tsandrea.cz 

 

 
www.tsandrea.cz 
 
Pokyny k platbě dostanete u lektorky kurzu. 
 
 

� KARATE – středa od 18:00 – 20:00 
� JUDO – úterý a středa od 15:30 - 17:00 
� TS HAZARD JESENICE – pondělí od 15:30 – 19:00 
� HASIČI – středa od 16:30 – 18:00 

 
 
 


