Přehled kroužků pro školní rok 2021/2022
Název

lektor

termín

Cena za
pololetí

anotace

středa 14.00 - 15.00,
15.00 - 16.00 hod
čtvrtek 18-19, 19-20
pondělí 14-15.00
úterý 16-17

2500,-

Badminton (od 5.třídy)
Olympijský sportovní kroužek
Gymhokej (od 5.třídy)

Hašková
Bohunka
Janíček Tomáš
Hahn Tomáš
Hahn Tomáš

NS dance (6-11 let)

Skalníková

úterý 16:30-17:30

1540,-

Florbal (úterý 17-18)
Florbal (čtvrtek 17-18)
Buď fit

Staněk, Veselý
Staněk, Veselý
Těšitelová

úterý 17-18
čtvrtek 17-18
čtvrtek 16.30-17.30

1080,1080,1450,-

Angličtina s Bárou
Mansfeldovou pro MŠ (ve
staré škole)

Mansfeldová
Barbora

středa 16.15-16.45,
17.00 - 17.30 hod

1300,-

Angličtina s Bárou
Mansfeldovou pro 1. -2.třídu

Mansfeldová
Barbora

středa 14-14.45 hod

1780,-

Angličtina s Bárou
Mansfeldovou pro 3.třídu

Mansfeldová
Barbora

středa 15.00-15.45
hod

1780,-

Angličtina pro 4.třídu

čtvrtek 17-17:45

1780,-

Příprava na Cambrigde
jazykové zkoušky (3.-4.třída)

Kopýtková
Petra
Klára
Řešátková

bude upřesněno

2050,-

Příprava na Cambrigde
jazykové zkoušky (5.-6.třída)

Bohuslava
Bowdery

středa 16:00 – 16:45

Anglická konverzace s Holly
(od 5.třídy)

Vajnlich Holly

2050,-

Anglická konverzace s Holly
pro dospělé

Vajnlich Holly

pondělí: 14:15-15:00
(od 7.třídy)
středa: 15:00 – 15:45
(pro 5.třídu)
čtvrtek: 14:45-15:30
(pro 6.třídu)
úterý: 19:00 – 20:00,
20:00 – 21:00

Francouzština pro začátečníky
(od 5.třídy)

Kopýtková
Petra

čtvrtek 17:45-18:30

1780,-

Kurz focení, digitální i
analogový proces (od 4.třídy)

Krátká Klára

3 x středa 16.00 18.30

1100,-

Kurz je veden formou 3 workshopů za pololetí.

Filmová škola (od 5.třídy)

Kalista Ondřej

čtvrtek 17.00 -19.00
hod

2150,-

Ovládni všechny formy filmu a tvoř nejlepší video široko daleko.
Společně projdeme veškerá zákoutí filmu a vše si vyzkoušíme na
vlastni kůži tak, abychom si osvojili postupy, která tvá videa
posunou na novou úroveň.

SPORT
Badminton (od 2.třídy)

2500,1400,1400,-

Možnost vyzkoušet si olympijské sporty.
Chceš si zahrát hokej v tělocvičně? Nemusíte umět bruslit,
nemusíte čekat, až zamrzne rybník a pokud nemáte stadion,
nemusíte se spoléhat na přízeň počasí. Stačí vám volná tělocvična,
tenisky a sada hokejek se speciálním pukem pro Gymhokej.
Vybavení zapůjčíme, prostě si přijďte zahrát. Více o gymhokeji zde:
www.gymhokej.cz
NS Dance je taneční kroužek, který může navštěvovat každé dítě
ve věku 6-11let. 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.

Hlavním cílem tohoto kroužku je vést děti k všestranně rozvinuté
harmonické osobnosti. Jde o různorodá pohybová cvičeni na rozvoj
síly, kondice s využitím prvků atletiky, míčových her a cvičení s
nářadím. Cvičení je vhodné pro všechny děti ZŠ. V případě hezkého
počasí chodíme i ven na Višnovku.
trenéři: Pavlína Těšitelová (fyzioterapeutka) Tomáš Hahn

JAZYKY

za pololetí,
plus cena
zkoušky
1650,- v
červnu

2050,za pololetí,
plus cena
zkoušky
1650,- v
červnu

Jazykový kurz zaměřený na hlubší procvičení témat, slovní zásoby i
gramatiky s cílem prohloubit a upevnit znalosti na úrovni Starters.
Na závěr kurzu (v červnu) je možno složit Cambridge zkoušku a
získat certifikát s výsledkem zkoušky. Zkouška proběhne ve škole
v Chýni, nikdo u zkoušky nepropadá. Certifikát je motivací pro další
studium, certifikáty od úrovně A2 lze využít u přijímacích zkoušek
na střední školu.
Jazykový kurz zaměřený na hlubší procvičení témat, slovní zásoby i
gramatiky s cílem prohloubit a upevnit znalosti na úrovni Movers
(A1). Na závěr kurzu (v červnu) je možno složit Cambridge zkoušku
a získat certifikát s výsledkem zkoušky. Zkouška proběhne ve škole
v Chýni.
Certifikát je motivací pro další studium, certifikáty od úrovně A2
lze využít u přijímacích zkoušek na střední školu.

2050,-

FILM A FOTOGRAFIE

TVORBA

Výtvarné hrátky pro děti od 5
let - tvoříme hlavně pro
radost (1. a 2. třída +
přípravka)
Výtvarné hrátky pro děti poznáváme různé výtvarné
techniky a materiály (3. a 4.
třída)

Bára Nývltová

úterý 15:00-16:00

1600,-

Bára Nývltová

úterý 16:00-17:00

1600,-

Výtvarné hrátky pro děti od 5
let - tvoříme hlavně pro
radost (1. a 2. třída +
přípravka)
Výtvarné hrátky pro děti poznáváme různé výtvarné
techniky a materiály (3. a 4.
třída)

Bára Nývltová

středa 15:30-16:30

1600,-

Bára Nývltová

středa 16:30-17:30

1600,-

Kurz kresby a malby kreslíme, malujeme a
seznamujeme se s díly
významných umělců (5.-9.
třída)
Práce s 3D perem (4. a
5.třída)
Práce s 3D perem (4. a
5.třída)
Zpěvohrátky pro děti z MŠ (ve
staré škole)

Bára Nývltová

čtvrtek 16:30-18:00

2200,-

Veselá Lucie

úterý 14.00-15.30

1950,-

3D výrobky s litmonky

Veselá Lucie

čtvrtek 14.00-15.30

1950,-

3D výrobky s litmonky

Habětínová
Gábina

úterý 15.30 - 16.15

970,-

Zpěvohrátky pro děti z
1.stupně
Vaření pro děti 1.-3. třída

Habětínová
Gábina
Nicole
Houšková
Záhora Martin

středa 15.00 - 15.45

970,-

úterý 15:00-16:00 a
16:15 - 17:15
pondělí 15:00-16:30

2050,-

Veselá Lucie

čtvrtek 16.00 -17.30

2350,-

Záhora Martin
Razimová
Markéta

pondělí 18:00-19:30
pondělí 15.00 - 16.30
(mladší děti), 16.3018.00 hod (starší děti
a dospělí)

2250,1650,-

PC kroužek - začátečníci (od
3.třídy)

Laloušek
Vlastimil

pátek 14.00 - 15.00

1700,-

PC kroužek - pokročilí

Laloušek
Vlastimil
Lupták
Radovan

pátek 15.15 - 16.15

1700,-

úterý 16.30-18.00

1750,-

Informační technologie a programování (Programování pro
Micro:bit, Arduino a/nebo jazyk Python). V úvodní části kroužku
bude také představována oblast ze světa IT (tvorba her, hacking,
Android, umělá inteligence, Linux) s diskuzí. Vhodné též pro žáky,
kteří uvažují o studiu na technické střední škole či gymnáziu.
Lektor: Lupták Radovan (IT analytik, absolvent Fakulty informatiky
ČVUT se zkušenostmi s vývojářskými IT projekty)

Kracíková
Kristýna
Kracíková
Kristýna

čtvrtek 15.00-15.45

1250,-

čtvrtek 16.00 - 16.45

1250,-

Přírodovědný kroužek (3.4.třída)

Zdeňka
Patková

středa 14:00 - 15:00

1250,-

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.
Společně prozkoumáme svět pod vodou, v trávě i v korunách
stromů. Naučíme se na svět dívat očima zvířátek. Vyzkoušíme
spoustu zajímavých pokusů a společnými silami zjistíme, jak tyto
pokusy fungují.

Deskové hry (pro děti z
1.stupně ZŠ)

Kučera Tomáš

úterý 14.00 -15.00

1050,-

Včelařský kroužek

Rajman
Tomáš,
Fundáková
Lucka
Katka Boliková
Katka Boliková

čtvrtek 15.00 - 16.00

0

úterý 15:00 – 16:30
bude upřesněno

0

Vaření pro starší děti (od
4.třídy)
Pečení a cukrářská tvorba (2.5.třída)
Vaření pro dospělé
Keramika

2050,Upečeme si sladké zákusky jako kremrole a laskonky, vyzkoušíme
si různá těsta a krémy, naučíme se tvořit cukrářské ozdoby.

ICT, POČÍTAČE

Informační technologie a
programování (od 6.třídy)

OSTATNÍ
Agent v kapse pro 3.-5.třídu
Agent v kapse pro 1.-2.třídu

Čtenářský klub
Klub mladého diváka

Externí kroužky – je nutné se na ně přihlásit na webových stránkách provozovatele
Název kroužku
Robotika pro děti 1
Keramické vymalovánky pro
děti ze ZŠ
Keramické vymalovánky pro
děti z MŠ (od 5.let)
Moderní tanec

provozovatel
robokids.cz
www.keramikavrkoc.cz, info@keramikavrkoc.cz

termín
úterý 14.00 - 15.30 hod
středa 16-16.45 a 17-17.45

www.keramikavrkoc.cz, info@keramikavrkoc.cz

čtvrtek 16-16.45 a 17-17.45 hod, ve staré škole

PTC Martina (https://ptcmartina.webnode.cz/)

středa
• 15:20 - 16:50 - 1. stupeň
• 16:50 - 18:20 - 2. stupeň

Nabízíme výuku moderního scénického tance pro všechny
věkové skupiny. Náplní tréninku je získání principů moderních
tanečních technik, choreografie na muzikálovou a filmovou
hudbu, improvizace, vlastní seberealizace. Součástí jsou dvě
velká vystoupení ve školním roce v divadle, sobotní a víkendová
soustředění a letní tábor.

Latinsko americké tance pro
děti

kotinova.cz

čtvrtek 16.00 - 16.45 - 3 - 4 ROKY, 17.00 - 17.45 - 5 - 6 LET

Latinsko-americké tance pro
ženy - začátečnice

kotinova.cz

čtvrtek 17:50 – 19:00

Latinsko-americké tance pro
ženy - mírně pokročilé

kotinova.cz

středa 18:30

Taneční kurzy pro páry
Fotbal FC Chýně
Judo
Atletika
Volejbal
Parkour
Basketbal
Gymnathlon
Fotbal Chýně

kotinova.cz
zdenek.vajnlich@gmail.com nebo 776824489
Judo4fun.cz
Judo4fun.cz

středa 19:45
úterý/čtvrtek od 16h na obecním hřišti
dle rozpisu na webu podle věkových skupin a zdatnosti
úterý 17:00 – 18:00

www.conybigair.com
tygri.eu
Gymnathlon.cz

úterý 19:00 – 20:00
pondělí 15:00 – 16.00
pondělí 15:00 – 18:00

