
Základní škola

KROUŽEK termíny a časy jsou zatím orientační lektor specifický symbol cena organizátor

Angličtina pro žáky 1.-3.tříd (česká 

lektorka)

Barbora Mansfeldová, 

Petra Kopýtková
3010 1780,- ZŠ Chýně

Anglická konverzace pro žáky od 

4.třídy s Holly
Holly Vajnlich 3011 2050,- ZŠ Chýně

Anglická konverzace pro dospělé s 

Holly
středa 18:30 - 19:30, 19:30 - 20:30 hod Holly Vajnlich 3090 2050,- ZŠ Chýně

Angličtina s pro děti z MŠ (od 4 let) - 

česká lektorka

čtvrtek 15:30-16:30 - lekce mají 30 

minut, bude více skupin

Barbora Mansfeldová, 

Petra Kopýtková
3600 1300,- ZŠ Chýně

Francouzština - základy
Barbora Mansfeldová, 

Petra Kopýtková
3012 1780,- ZŠ Chýně

Francouzština - pokročilí
Barbora Mansfeldová, 

Petra Kopýtková
3013 1780,- ZŠ Chýně

Italština základy Antonuzzi Alessandro 3014 1780,- ZŠ Chýně

Florbal 
čtrvtek  17:00 - 18:00 hod nebo úterý 

17:00 - 18:00
Petr Veselý, Martin Staněk 3020 1080,- ZŠ Chýně

Florbal 2x týdně úterý a čtrvtek  17:00 - 18:00 hod Petr Veselý, Martin Staněk 3021 2160,- ZŠ Chýně

Buď fit čtvrtek 16:30 - 17:30 hod Pavlína Těšitelová 3050 1450,- ZŠ Chýně

hlavnim cilem tohoto kroužku je vést děti k 

všestranně rozvinuté harmonické osobnosti

-jde o různorodá pohybová cviceni na rozvoj 

síly,kondice s využitím prvků  atletiky,močových 

her a cvičení s nářadím

-cvičení je vhodné pro vsechny děti Zš

-v případě hezkého počasí chodime i ven na 

Visnovku

trenéři:Pavlína Těšítelova,fyzioterapeutka(e mail: 

t.pavlina @ seznam.cz), Vladimír 

Havlíček,sportovní trenér



Tanečky NS Dance
pondělí začátečníci a mladší děti 

17:15-18:00,  úterý 17:15 - 18:15
P.Skalníková 3030 1540,- ZŠ Chýně

NS Dance je taneční kroužek, který může 

navštěvovat každé dítě od 4 let. Naučíme zde děti

základy tanečních kroků, správné držení těla, 

synchronizaci pohybu a hudby, Navíc si dítě odnese 

dobrou náladu a nové přátelé 🙂

Mezi největší úspěchy trenérky patří: 

několikanásobný titul mistryně ČR

mistryně Evropy, 3. místo na mistrovství světa

Mezi největší úspěchy svěřenců: vítězství na 

pohárových soutěžích, 2. místo na mistrovství ČR

3. místo na mistrovství Evropy

Badminton 
středa od 17 hod nebo čtvrtek 14:00-

14:55, 15:00-15:55

Bohunka Hašková, Tomáš 

Janíček
3102 2500,- ZŠ Chýně

Volejbal

Hoke Dominik

3103 1400,- ZŠ Chýně

Chceš si zasportovat, zažít sportovní nadšení a k 

tomu se naučit spoustu věcí o volejbale? Naučím 

tě jak se aktivně pohybovat, pracovat s míčem, 

strategicky uvažovat a hlavně si užiješ mnoho 

srandy s kamarády. 

Děti si osvojí pravidla volejbalu, naučí se základy 

techniky, jako je odbití, náhra, podání vrchem i 

spodem. Zlepší se v obratnosti, vytrvalosti a fyzické 

kondici Součástí tréninků jsou zábavné pohybové 

hry s míčem. Při tréninku se děti naučí týmové 

spolupráci.

PC kroužek
středa 16:00 - 19:30  - bude více 

skupin
Vlastimil Laloušek 3040 1700,- ZŠ Chýně

pro děti ze  3.-4.třídy: proč a jak funguje počítač, 

první setkání s programováním, ozoboti, a vše co 

bude děti zajímat a bavit.obsah se přizpůsobí 

potřebám a znalostem dětí.  Pro děti od 5.třídy: V 

kroužku informatiky se děti seznámí s administrací 

systému Windows, osvojí si práci s produkty Office, 

vyzkouší si tvorbu webových stránek, hlouběji 

poznají sociální sítě, jako např. Facebook, YouTube, 

Instagram… Zjistí rozdíly mezi mobilním 

platformami (iOs, Android, Windows Phone), 

namodelují výrobek, který si vytisknou na 3D 

tiskárně, a dozví se také o konfiguraci hardware na 

PC.

Včelařský kroužek čtvrtek 15:00 - 16:00 hod Tomáš Rajman 1700,- ZŠ Chýně

Fotografování pro děti středa 15:30 - 18:30 (1x měsíčně) Klára Krátká 3101 1700,- ZŠ Chýně



Agent v kapse Kristýna Kracíková 3080 1250,- ZŠ Chýně

Stanou se z nás tajní agenti, kteří vědí, jak se 

chovat v nebezpečných a nezvyklých situacích. 

Společně s kamarády budeme čelit nebezpečí či 

nezvyklým situacím a budeme hledat různé 

varianty řešení, jak takové situace zvládnout. Také 

budeme hrát spoustu her, učit se poskytovat první 

pomoc, poznávat sebe i ostatní. 

Turistický kroužek sobota 1x měsíčně Kristýna Kracíková 3081 1100,- ZŠ Chýně

Za hezkého počasí venku, za nepříznivého v 

klubovně budeme objevovat přírodu a krásná 

místa. Hrát hry, zpívat si písničky, učite se o sebe 

postarat v přírodě. 

Kroužek zábavné logiky a deskových 

her
úterý 15:00 - 16:30 hod

Tomáš Kučera, Tereza 

Valentová
0,- ZŠ Chýně

Čtenářské dílny pro děti 2. - 4.třída bude upřesněno - úterý Michala Pecková 0,- ZŠ Chýně

Čtenářské dílny pro děti  od 6.třídy bude upřesněno Kateřina Boliková 0,- ZŠ Chýně

Zpěvohrátky pro děti z MŠ úterý - bude upřesněno Gabriela Habětínová 3105 970,- ZŠ Chýně

Zpěvohrátky pro děti ze ZŠ středa - bude upřesněno Gabriela Habětínová 3104 970,- ZŠ Chýně

Vaření pro kluky i holky 1.-3.třída pondělí 15:00 - 16:00 hod Martin Záhora 3060 1700,- ZŠ Chýně

Vaření pro kluky i holky 4.-9.třída pondělí 16:00 - 17:30 hod Martin Záhora 3061 2050,- ZŠ Chýně

Vaření pro dospělé úterý 19:00 -  20:30 hod Martin Záhora 3062 2050,- ZŠ Chýně

Keramika pro děti pondělí 16:00 - 17:30 hod Markéta Razimová 3070 1650,- ZŠ Chýně

Výtvarné hrátky pro děti s Bárou 

Nývltovou pro děti z  0. - 2. třídy
středa 15:00 - 16:00, 16:10 -17:10 Bára Nývltová platba mimo školu 1600,- Bára Nývltová

Výtvarné hrátky pro děti s Bárou 

Nývltovou pro děti z 2., 3., 4.  třídy

úterý 1x za 14 dnů, předběžně 14:30 - 

16:00 
Bára Nývltová platba mimo školu 1600,- Bára Nývltová

Výtvarné hrátky pro děti s Bárou 

Nývltovou pro děti z 2., 3., 4.  třídy
středa 16:10 - 17:10 Bára Nývltová platba mimo školu 1600,- Bára Nývltová

Kroužek kresby a malby s Bárou 

Nývltovou
čtvrtek 16:30 - 18:00 hod Bára Nývltová platba mimo školu 2000,- Bára Nývltová

Moderní výrazový tanec (dvě 

skupiny podle věku dětí)

středa 15:00 - 16:30 hod, 16:30 - 18:00 Martina Tomanová
platba mimo školu 2500,- https://ptcmartina.webnode.cz/

https://ptcmartina.webnode.cz/

