
KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015   
 
Platbu	  na	  číslo	  účtu:	  7034-‐388028359/0800,	  V.S.	  RČ	  dítěte,	  text	  platby:	  jméno,	  kroužek	  
zároveň	  s	  platbou	  poslat	  přihlášku	  na	  kancelar@zsdobrichovice.cz	  (uvést	  jméno	  a	  třídu,	  jaký	  
kroužek)	  
 
Flétna 
Mgr. Petra Vitoušová 
 
Kdy:   středa 14. – 14.45 - první hodina 17.9.2014 
Pro koho:  1. – 5. třída, začátečníci 
Cena:  2.000,- Kč na celý rok 
 
Sopránová zobcová flétna patří k nejsnáze zvládnutelným hudebním nástrojům. Rozvíjí 
hudební cítění a děti získávají základy pro další hudební rozvoj. Všeobecně známým 
přínosem je upevňování správného dýchání. 
V kroužku si děti osvojí správné držení nástroje, nasazení tónu, držení těla, dýchání při hře, 
naučí se všechny tóny stupnice C dur (dle věkové vyspělosti včetně not), různé písně a 
melodizovaná říkadla.  
Lekce budou probíhat 1x týdně (1 vyuč. hodina), maximální počet žáků v jedné hodině je 5. 
Pomůcky: sopránová zobcová flétna, notový sešit, psací potřeby 
 
 
 
Němčina pro začátečníky 
Mgr. Petra Vitoušová 
 
Kdy:   úterý 14.15 – 15.00 - první hodina 16.9.2014 
Pro koho:  1. – 5. začátečníci 
Cena:   2.000,- Kč na celý rok 
 
Němčina je úředním jazykem dvou ze čtyř našich sousedních zemí. V současné době se             
u absolventů ZŠ předpokládá seznámení minimálně se dvěma cizími jazyky, přičemž po 
angličtině je nejčastější právě jazyk německý. 
Povinná výuka dalšího cizího jazyka je na naší škole zahájena v 6. ročníku. Kroužek nabízí 
úvod a základy německého jazyka pro začátečníky podané hravou formou. Děti se naučí, jak 
se správně představit, zdravit, poznávat zvířata, barvy, budeme hrát hry, zpívat, počítat              
a malovat. 
Lekce budou probíhat 1x týdně (1 vyučovací hodina), počet žáků v jedné hodině je 10-15. 
Pomůcky: linkovaný sešit A5, psací potřeby 
 
 
 
Přírodovědný klub 
Mgr. Božena Musilová 
 
Kdy:   v pátek 13:15 - 15:15, v nepohodě učebna 3.B (A6). 
Pro koho:  pro žáky 3. a  4. ročníku 
Cena:   za 15 dvouhodinových lekcí v jednom pololetí – 1500,-  Kč 
 



Pokračování vycházek zaměřených na hlubší poznávání a pozorování přírodnin, rozšířené      
o problematiku ekologie a ochrany přírody s výletem a účastí v jarní soutěži.  
 
PŘÍRODOVĚDNÝ KLUB chce formou pohybu v přírodě vytvářet žádoucí návyky trávení 
volného času, navodit vnímání přírodních krás, naplňovat objevné touhy dětí, učit chápat 
souvislosti mezi nerosty, živočichy a rostlinami v daném prostředí, podpořit zájem o 
„vědecké“ metody poznávání přírody na úrovni dětí. Při nepříznivém počasí budeme pracovat 
ve třídě na pokusech s běžnými látkami (voda, sůl...), třídit a poznávat nerosty, zpracovávat 
objevnou dokumentaci, pozorovat preparáty v mikroskopu a hrát hry a soutěže s obrázky. 
Celoroční poplatek činí 3000 Kč za rok, platí se pololetně. V ceně je 30 dvouhodinových 
lekcí.  
 
 
 
Hrátky s AJ 
Mgr. Kateřina Hejná 
 
Kdy:   úterý 14:00-14:45 - první hodina 23.9.2014 
Pro koho:   1. a 2. ročník 
Cena:  2.000,- Kč na celý rok 
 
Za pomoci interaktivních cvičení, písniček a herních aktivit se děti seznámí se základní slovní 
zásobou. Naučí se písničky, říkanky, herní aktivity, které jim usnadní objevit nový jazyk. 
Pracovní listy si budou zakládat do desek, a tím si budou tvořit svou „knihu“. Pro efektivitu 
doporučuji domácí přípravu a odkazy z hodin. 
 
 
 
Zumbatomic 
Mgr. Kateřina Hejná 
 
Kdy:  pondělí 14:15-15:00 - první hodina 15.9.2014 
Pro koho:       pro všechny 
Cena:           2.000,- Kč na celý rok 

Zumba je ochranná známka chránící taneční fitness program vlastněný společností Zumba 
Fitness LLC. Jedná se o první taneční fitness program, který je veselý a zábavný. Výrazně 
ovlivňuje i psychiku, cvičenci zažívají endorfinové opojení. Zumba je typická svojí hravostí, 
choreografie reaguje precizně na hudbu. S novou hudební pasáží se objevuje nový pohyb, 
taneční krok.Vedená certifikovanou instruktorkou v úrovni Zumba Instruktor a Zumba 
Atomic 

 
Počítače 
Ing. Jan Hájek 
 
Kdy:  pátek 13.30 -15.00 a 15.00 – 16.30 první hodina 19.9.2014 
Pro koho: všichni 
Cena:  3.000,- Kč na celý rok 
 
- základní obsluha a práce na PC (Microsoft Windows 7) 



- bezpečný internet a vyhledávání informací 
- elektronická komunikace, e-mail a šifrování obsahu 
- kancelářské aplikace (MS Office, Libre Office) 
- tvorba a zpracování grafiky (Gimp, Inkscape) 
- využití multimediálních aplikací pro úpravu videa a zvuku (Audacity, MS Movie Maker) 
 
 
 
Dále škola nabízí kroužky těchto organizací, které se konají v prostorách školy, veškeré 
platby přímo organizátorům: 
 
 
Obecně prospěšná společnost „Kroužky“ 
 
Základní škola Dobřichovice ve spolupráci s obecně prospěšnou společností 
KROUŽKY, pro vás připravuje zájmové kroužky, které budou začínat od října 2014 
přímo ve vaší škole. Každý kroužek se otevře, pokud se přihlásí nejméně 8 dětí. 
Lektoři si budou děti vyzvedávat v určených casech u hl. vchodu nebo v ŠD a tam je 
opět vracet rodičům nebo paní učitelce. Kroužky se platí ve dvou splátkách v říjnu a 
únoru složenkou, kterou děti obdrží od lektora/ky na kroužku. Na email vám také 
budeme pravidelně zasílat informace o dění v kroužku, o činnosti vašeho dítěte a zvát 
vás na vystoupení, výstavy, sport. turnaje a další akce vašeho dítěte. 
Zájemce prosíme, aby nejpozději do 12. září vyplnili on-line nebo elektronickou přihlášku 
na www.krouzky.cz. 
Přesné casy otevřených kroužku, datum 1. lekce a jméno lektora/ky bude poslední týden v 
září vyvěšeno u hlavního 
vchodu do školy a na www.krouzky.cz, kde naleznete veškeré informace pro rodiče. Těšíme 
se na vás!! 
Hezký začátek školního roku přejí KROUŽKY a Marie Ružičková, ředitelka 
Kroužky o.p.s. 
tel.: 224 250 498, 776 764 434 
info@krouzky.cz, www.krouzky.cz 
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p o l .  
 

  

Korálkování 7.10.2014 úterý 15:00 
- 16:00 

�erná 1 150,00 
K� 

1 150,00 
K� 

True

713

14645
Přihlásit dítě  

Skateboarding 6.10.2014 
pond�lí 
16:15 - 
17:00 

  1 850,00 
K� 

1 850,00 
K� 

True

713

14646
Přihlásit dítě  

Skateboarding 3.10.2014 
pátek 15:00 
- 15:45   

1 850,00 
K� 

1 850,00 
K� 

True

713



14648
Přihlásit dítě  

Va�ení 6.10.2014 
pond�lí 
15:15 - 
16:45 

Va�ková 
Monika 

1 500,00 
K� 

1 500,00 
K� 

True

713

14650
Přihlásit dítě  

 
http://www.krouzky.cz/ROZVRHKROU%C5%BDK%C5%AE.aspx  
 
 
 
Easyspeak Jazyková škola Cernolice 
Helena 773 138 533, Petra 773 138 038 
Ivana 723 370 442 
 
Angličtina s rodilým mluvčím 
www.easyspeak.cz 
 
 
 
 
 
 
Kámo klub 
 
http://www.kamoclub.cz/krouzky  
 

kroužek den od – do místo 

angličtina  středa viz. detail ZŠ Dobřichovice 

pohybové a míčové hry  středa 14:30 – 16:00 Sokolovna Dobřichovice 

atletika  pondělí 14:30 – 16:00 Sokolovna Dobřichovice 

zábavná logika  čtvrtek 14:00 – 14:45 ZŠ Dobřichovice 

výtvarné nápady  čtvrtek 15:00 – 16:00 ZŠ Dobřichovice 



kroužek den od – do místo 

fotokroužek  pondělí 15:00 – 16:00 ZŠ Dobřichovice 

florbal  čtvrtek 15:00 – 16:00 Sokolovna Dobřichovice 

zdravotní cvičení úterý 15:15 – 16:00 Sokolovna Dobřichovice 

street dance a hip hop  úterý 14:45 – 15:45 ZŠ Dobřichovice 

dramatická výchova  středa 14:50 – 15:50 ZŠ Dobřichovice 

 
 
 
Rytmik Dětem 
 
www.rytmik-krouzky.cz  
 
Fotografický kroužek - středa 14-15 hod, cena kroužku 1000Kč/pololetí 
 
Taneční kroužek - čtvrtek 14-15 hod, cena kroužku 800Kč/pololetí 
 
Bojové sporty a základy sebeobrany - čtvrtek 15-16 hod, cena kroužku 800Kč/pololetí 
  
Všechny kroužky začínají druhý týden v říjnu. Děti se budou opět přihlašovat přes naše 
internetové stránky a platba kurzovného na jedno pololetí proběhne v říjnu (až kroužky 
začnou).  
 
 
 
Středisko volného času Všenory 
 
http://www.svcvsenory.cz/ 
 
Keramika pro děti i dospělé 
 
 
 
 
 



ZÁKLADY ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA 

Alexandra Macurová  
 
1. - 5. třída 45 minut/ 1 krát týdně  
                       -individuální přístup  
                       -výuka probíhá zábavnou formou  
                       -učíme se abecedu, základní slovíčka, tvoříme věty  
                       -cílem je naučit se vyslovovat, číst, vytvořit základní slovní zásobu  
          cena :                          450,- Kč měsíčně  
          skupina :                     4 - 6 dětí  
 
6. - 9 třída 60 minut / 1 krát týdně  
* základy jazyka  
* konverzace  
* čtení knih a tématických prací ve skupině  
* cílem je zvládnout základy jazyka  slovem i písmem  
               cena : 500 měsíčně  
               skupina : 4 - 6 dětí  
Výuka bude probíhat dle počtu zájemců a jejich časových možností.  
Informace na telefonní čísle : 731 764 855  
 


