
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vyberte si kroužek přímo ve vaší škole  
ZŠ NA CHODOVCI. 

Přihlaste se do 14. září na www.krouzky.cz  
a odpoledne vás bude bavit!  

 

Úterý 15.00 – 15.45 700 Kč 

Olympijský raketový sport, díky kterému si děti procvičí postřeh, rychlost reakce, celkově si 
zlepší kondici a naučí se, že není důležité vyhrát, ale pořádně si zahrát! Spolupracujeme 
s Českým badmintonovým svazem. 
 

Úterý 15.55 – 16.40 700 Kč 

Basketbal je ideální školní sport pro holky i kluky. Správně vedeným, systematickým tréninkem 
dochází u dětí k procvičování všech základních pohybových schopností, tedy rychlosti, síly, 
koordinace i vytrvalosti. Hlavním cílem přípravy školních dětí však zůstává důraz na zdraví a 
vytváření předpokladů pro jejich pozdější trénink. Tento kolektivní sport učí děti toleranci, 
respektu, rozhodnosti a to jsou vlastnosti, které uplatníme i v běžném životě. Spolupracujeme 
s Českou basketbalovou federací. 

  

Úterý 14.00 – 15.00  700 Kč 

Góóóóóóól! Zvolání hodné futsalu – zmenšené varianty fotbalu. Je to rychlá týmová hra, která 
baví kluky i holky. Zábavně podpoříme týmového ducha mezi kamarády a naučíme děti hrát 
futsal!  
 
 

Středa 14.00 – 14.45 (1.+2. třída)               700 Kč 

Středa 14.55 – 15.40 (3.+4. třída)               700 Kč 

Středa 15.50 – 16.35 (od 5. třídy)               700 Kč 
 

Stát se součástí florbalového týmu a zúčastnit se velkého Florbalového turnaje – to je sen 
každého malého sportovce i sportovkyně. Ideální všestranná sportovní hra pro kluky i holky, 
kteří jsou odhodláni dostat míček do branky!  

 

Středa 15.15 – 16.00 začátečníci  900 Kč 

Středa 16.10 – 16.50 pokročilí  900 Kč 
 

Na kroužku se děti pomocí naší speciální metodiky naučí nejen hrát na flétnu, ale také noty, 
vnímat rytmus a správně dýchat. Hudba bude děti díky prvnímu nejjednoduššímu nástroji – 
flétničce bavit! Už teď se můžete těšit na jejich flétnový koncert na Kroužkované podívané. 
 



 

 POZOR! 10 DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ, KTERÉ BY MĚL VĚDĚT 
KAŽDÝ RODIČ: 

1. KROUŽKY jsou školské zařízení zapsané Ministerstvem školství a na jejich činnost 
dohlíží Česká školní inspekce.  

2. Již 17 let organizujeme kroužky pro děti a moc nás to baví!  

3. Záleží nám na spokojenosti každé holčičky a chlapečka! 

4. Z našeho týmu pedagogických pracovníků vybereme nejlepšího lektora – KAMARÁDA 
pro vaše dítě.  

5. Bezpečnost dětí je u nás na prvním místě! Přihlášené děti si lektoři vyzvednou před 
začátkem kroužku ve třídě nebo ve družině a po skončení je opět vrátí paní učitelce.  

6. Rodičům po každé lekci přijde na email zpráva o činnosti jejich dítěte na kroužku. A 
navíc s dětmi uspořádáme ukázkové lekce, vystoupení, turnaje, soutěže a výstavy. 

7. Uvedená cena kroužku je za 15 lekcí a platí se převodem na účet v září a v únoru (v 
ceně je započteno nájemné).  

8. Všechny další důležité informace, náplň kroužku, fotografie a reference jsou uvedeny na 
www.krouzky.cz.  

9. Kroužky, které se naplní dětmi, začnou první týden v říjnu. 

10. Moc se na děti těšíme!! 

Za spokojenost ručí a hezké září přeje Maruška Růžičková, ředitelka - maruska@krouzky.cz 

 

KROUŽKY – školské zařízení, přihláška na www.krouzky.cz a na tel: 222193777, kancelář Mánesova 3, Praha 2, info@krouzky.cz  

 

Středa  14.00 – 15.00  1.350 Kč 

Naše zkušené lektorky připraví tým „cheerek“, který rozproudí každou školní sportovní akci a 
oslní svými dynamickými a efektními tanečními sestavami. A co víc - pompony jsou v ceně 
kroužku! 

 

Pátek 14.10 – 14.55 750 Kč 

Ideální sportovní průprava, která bude děti bavit. Naučí se koordinaci, obratnosti, rychlosti, 
postřehu a základním prvkům sebeobrany. Budujeme kamarádství a potlačujeme agresi a 
útočnost.  

Čtvrtek 14:00 – 15:30 1.300 Kč 

Zdravé svačinky, dezerty, jednoduché teplé i studené večeře, dobroty pro sebe i pro rodiče 
připraví naši malí kuchtíci podle naší lahodné metodiky. Už teď se těšte na ochutnávaní! Veškeré 
potraviny jsou zahrnuty v ceně kroužku.  

Pondělí 15.00 – 15.45  1.200 Kč 

S využitím speciální zábavné stavebnice Boffin ukážeme, že i svět elektra může být velká 
legrace! Děti si samy zapojí světlo, spustí zvonek, naladí rádio nebo sestaví detektor lži. 
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