
Název lektor termín anotace
specifický 
symbol

Cena za 
pololetí

Badminton (od 2.třídy) (středa)
Hašková 
Bohunka

středa 14.00 - 14:45, 14:45-
15:30, 15.30 - 16.15 hod

23010 2500,-

Badminton (od 5.třídy)
(úterý 18-19, 19-20)
čtvrtek 18-19, 19-20- hledáme 
lektora)

Janíček 
Tomáš

úterý 18-18:45, 19-19:45
čtvrtek 18-18:45, 19-19:45

23020 2500,-

Gymhokej (od 4.třídy) Hahn Tomáš úterý 16:00-17:00

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

23040 1400,-

Florbal (úterý)
Staněk, 
Veselý

úterý 17:00-18:00 23060 1080,-

Florbal (čtvrtek)
Staněk, 
Veselý

čtvrtek 17:00-18:00 23070 1080,-

Buď fit Těšitelová čtvrtek 16.30-17.30

Hlavním cílem tohoto kroužku je vést děti k všestranně 
rozvinuté harmonické osobnosti. Jde o různorodá pohybová 
cvičení 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 Těšitelova, fyzioterapeutka

23080 1450,-

Sporťák - všestranná sportovní 
příprava pro 1.stupeň

Johana 
Kupková

Pondělí 14.05-14:55 23090 1450,-

Sport



Název lektor termín
specifický 
symbol

Cena za pololetí

Angličtina s Holly pro 1.třídu Holly Vajnlich Pondělí 15:00-15:45 23100 1780,-

Angličtina s Holly pro 2.třídu Holly Vajnlich Úterý 15:00-15:45 23110 1780,-

Příprava na Cambridge zkoušky (3.třída) Starters Míša Pecková čtvrtek 14:00 - 14:45 23120 2050,-

Příprava na Cambridge zkoušky (4.-5.třída) Movers Klára Řešátková pondělí 16:30-17:15 23130 2050,-

Příprava na Cambridge zkoušky (6-7.třída) Flyers/ KET Kristýna Junová úterý 14:30-15:15 23250 2050,-

Příprava na Cambridge zkoušky (8-9.třída) PET Katka Doubková pondělí 16:00-16:45 23260 2050,-

Anglická konverzace s Holly (pro 5.třídu) Vajnlich Holly Čtvrtek 14:15-15:00 23150 2050,-

Anglická konverzace s Holly (pro 6.třídu) Vajnlich Holly Čtvrtek 15:00-15:45 23160 2050,-

Anglická konverzace s Holly (pro 7.třídu) Vajnlich Holly Pondělí 14:14-15:00 23170 2050,-

Anglická konverzace s Holly pro dospělé Vajnlich Holly středa 19:00 – 20:00, 20:00 – 21:00 23180 2050,-

Francouzština pro začátečníky (od 5.třídy) Katka Doubková čtvrtek 14.15-15:00 23191 1780,-

Španělština pro začátečníky (od 5.třídy) Ola Böhmová pondělí 16.00-16.45 23192 1780,-

Jazyky

Nově 

Název lektor termín anotace
specifický 
symbol

Cena za 
pololetí

Český znakový jazyk aneb 
mluvící ruce (od 4.třídy)

Kateřina 
Tesárková

čtvrtek 
16.00-17.00

Znakový jazyk je jazykem neslyšících. Místo slov se používají pohyby rukou neboli znaky. Na kroužku se společně 
naučíme prstovou abecedu, základní znaky jako pozdravit, představit se nebo si objednat v kavárně. Budeme hrát 
hry, vyzkoušíme si jaké to je neslyšet i poslouchat hudbu chodidly. Zároveň potrénujeme šikovnost našich prstů, 
miminku a užijeme si spoustu legrace. Navíc, kdo by nechtěl umět jazyk, kterým si může povídat při hodině, aniž by 
otevřel pusu? 
O lektorce: Jmenuji se Kateřina a jsem vystudovaný speciální pedagog, surdoped. Český znakový jazyk jsem se učila 
nejen na vysoké škole ale i na akreditovaných kurzech pod vedením neslyšících lektorů (ALDEA 5 let). Sama učím 
dospělé začátečníky cca 6 let. Navíc lektoruji webinář “Seznamte se s Českým znakovým jazykem” na portálu 
Naučmese.cz. 

23193 1780,-



Vaření, tvoření

Název lektor termín
specifický 
symbol

Cena za 
pololetí

Vaření pro děti 1.-3. třída,  úterý 15:00-16:00 Lucie Fundáková
úterý 15:00-16:00 a 16:15 -
17:15

23320 2500,-

Vaření pro děti 1.-3. třída,  úterý 16:15 - 17:15 Lucie Fundáková
úterý 15:00-16:00 a 16:15 -
17:15

23321 2500,-

Vaření pro starší děti (od 4.třídy), Záhora Martin pondělí 15:00-16:30 23331 2500,-

Vaření pro starší děti (od 6.třídy), Záhora Martin pondělí 16.30-18.00 23332 2500,-

Vaření pro dospělé Záhora Martin úterý 18:00-19:30 23333 2700,-

Rukodělný kroužek (šití, drhání, fimo,…) Lucie Fundáková středa 14.00 - 14.50 23350 1375,-

Keramika pro mladší děti (pondělí 15.00 - 16.30) Razimová Markéta
pondělí 15.00 - 16.30 (mladší 
děti)

23360 2100,-

Keramika pro starší děti (pondělí 16.30-18.00 hod)Razimová Markéta
pondělí 16.30-18.00 hod (starší 
děti a dospělí)

23370 2100,-

Výtvarné hrátky pro děti - poznáváme různé 
výtvarné techniky a materiály (2. a 4. třída)

Bára Nývltová čtvrtek: 16:00-17:00
platba mimo 
školu

1700,-

Výtvarné hrátky pro děti od 5 let - tvoříme hlavně 
pro radost (1.třída + přípravka)

Bára Nývltová čtvrtek: 15:00-15:50
platba mimo 
školu

1700,-

Výtvarné hrátky pro děti - poznáváme různé 
výtvarné techniky a materiály (2. a 4. třída)

Bára Nývltová středa 16:30 - 17:30
platba mimo 
školu

1700,-

Kurz kresby a malby - kreslíme, malujeme a 
seznamujeme se s díly významných umělců (5.-9. 
třída), 1x za 14 dnů

Bára Nývltová úterý 15:30-17:30
platba mimo 
školu

2000,-



PC, programování

Název lektor termín
specifický 
symbol

Cena za 
pololetí

PC kroužek - začátečníci (od 3.třídy) Lucie Fundáková pondělí 16.00 - 16.45 23280 1700,-
PC kroužek - pokročilí Lucie Fundáková pondělí 17.00 - 17.45 23290 1700,-
Informační technologie a 
programování (od 6.třídy), úterý 
16.30-18.00

Lupták Radovan úterý 16.30-18.00 23310 1750,-



Název lektor termín
specifický 
symbol

Cena za pololetí

Zpěvohrátky pro děti z MŠ (Bolzanova 800) Habětínová Gábina úterý 15.30 - 16.30 23230 970,-

Zpěvohrátky pro děti z 1.stupně Habětínová Gábina středa 15.00 - 15.45 23240 970,-

Deskové hry (pro děti z 1.stupně ZŠ) Kučera Tomáš úterý 15.00 -16.00 23270 1050,-

Včelařský kroužek, čtvrtek 15.00 - 16.00
Rajman Tomáš, 
Fundáková Lucka

čtvrtek 15.00 - 16.00 23340 1600,-

Příprava na přijímací zkoušky z ČJ
Kroužek Příprava k JPZ z českého jazyka a lit. bude 
probíhat od září do dubnového termínu přijímacích 
zkoušek. Je určen pro žáky, kteří se chtějí intenzivněji 
připravovat na jednotné přijímací zkoušky formou 
vypracovávání didaktických testů (důraz bude kladen na 
rozvoj čtenářské gramotnosti, tedy porozumění různým 
typům textu, zaměříme se uspořádání částí textu podle 
textové návaznosti, budeme procvičovat pravopis, slovní 
zásobu, skladbu i tvarosloví; znovu si připomeneme 
probrané literární pojmy i žánry)

Dagmar Mikešová úterý/čtvrtek 7.15-8.00 23400

200,- (pro žáky 
ZŠ Chýně), 
1780,- (pro 
externí 
účastníky)

Příprava na přijímací zkoušky z M

Kroužek Příprava k JPZ z matematiky bude probíhat od 
září do dubnového termínu přijímacích zkoušek, postupně 
projdeme požadovaná témata a úlohy z didaktických 

testů.

Ludmila Palatinusová dle dohody s účastníky 23401

200,- (pro žáky 
ZŠ Chýně), 
1780,- (pro 
externí 
účastníky)

Zpěv, včely, hry, přijímačky



Nabídka externích agentur

Název lektor termín
specifický 
symbol

Cena za 
pololetí

Robotika pro děti
robokids.cz, 
www.robokids.cz/ja

k-se-prihlasit

14:15 do 15:45 (Robotika 1) 

15:45 do 17:15 (Robotika 2)

platba mimo 
školu

na www 
stránkách

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

středa  15:20 - 16:50
platba mimo 
školu

na www 
stránkách

Latinsko americké tance pro děti kotinova.cz
čtvrtek 16.00 - 16.45 - 3 - 4 ROKY, 
17.00 - 17.45 - 5 - 6 LET

platba mimo 
školu

na www 
stránkách

Taneční kurzy pro páry kotinova.cz středa 19:45
platba mimo 
školu

na www 
stránkách

JUDO4FUN

Pondělí JUDO 14:00-17:00 - tři skupiny dle pokročilosti, přihláška zde: https://www.judo4fun.com/mista/chyne

Úterý atletika: 16:00-19:00 - tři skupiny dle pokročilosti, přihláška zde: https://www.judo4fun.com/mista/chyne

středa JUDO: 17:00-19:00 - tři skupiny dle pokročilosti, přihláška zde: https://www.judo4fun.com/mista/chyne

pondělí, čtvrtek, pátek MINIJUDO(3-7let) - přihláška zde: https://www.judo4fun.com/mista/chyne

videa z hodin zde:

https://www.youtube.com/watch?v=Drys8_1oOXI

https://www.youtube.com/watch?v=KcT5SNacOgs&t=10s

oddílové akce:

https://www.youtube.com/watch?v=MwLkXgc0EHE

http://robokids.cz/
http://www.robokids.cz/jak-se-prihlasit
https://www.judo4fun.com/mista/chyne
https://www.judo4fun.com/mista/chyne
https://www.judo4fun.com/mista/chyne
https://www.judo4fun.com/mista/chyne
https://www.youtube.com/watch?v=Drys8_1oOXI
https://www.youtube.com/watch?v=KcT5SNacOgs&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=MwLkXgc0EHE


Nabídka externích agentur

Název lektor termín Cena za pololetí

English for Cool Kids 4-5 třída www.mortimer-
anglictina.cz

pondělí 15:15 -
16:00

3705 Kč (19 lekcí pololetí) + materiály

English for Minis děti 2-4 roky www.mortimer-
anglictina.cz

pondělí 16:15 –
17:00

3705 Kč (19 lekcí pololetí) + materiály

English for children děti 4-6 let www.mortimer-
anglictina.cz

pondělí 17:15 –
18:00

3705 Kč (19 lekcí pololetí) + materiály

Navazující kurzy z minulého roku:
English for Minis děti 2-4 roky

www.mortimer-
anglictina.cz

úterý 17:00 –
17:45h

3705 Kč (19 lekcí pololetí) + materiály

English for children děti 6-7 let www.mortimer-
anglictina.cz

úterý 18:00 –
18:45h

3705 Kč (19 lekcí pololetí) + materiály

http://www.mortimer-anglictina.cz/
http://www.mortimer-anglictina.cz/
http://www.mortimer-anglictina.cz/
http://www.mortimer-anglictina.cz/
http://www.mortimer-anglictina.cz/

