
Volnočasové aktivity při ZŠ Jílové u Prahy 

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 

pro školní rok 2019/2020 

Zájmové kroužky a kurzy organizované ZŠ začínají od 23. září 2019 

a budou otevřeny pouze při dostatečném počtu přihlášených žáků. 

Internetový odkaz na online přihlašování na kroužky: https://zsjilove.iddm.cz.  Dětem, které nenavštěvují naší 

ZŠ, bude k ceně za každý kroužek či kurz připočteno 100 Kč za pololetí.  Přihlašování pomocí papírové přihlášky pouze 
u p. Müllerové v kanceláři č. 18. Platbu za kroužky proveďte nejpozději do 31. 10. 2019. Informace k platbě obdržíte 
emailem po přihlášení na kroužek. Minimální počet přihlášených žáků je pro každý kroužek individuální. 

  

v. AIKIDO pro děti - Martin JABŮREK- začátek kroužku 24. září 2019 

Aikido je nesoutěžní japonské bojové umění. Žáci se učí principům koordinace mysli a těla pomocí technik aikida a 
vhodných pohybových aktivit a her. Důraz je kladen především na správné držení těla a pohybovou průpravu včetně 
nácviku kotoulů a pádů. Uvedené termíny jsou společné pro všechny věkové skupiny a stupně pokročilosti. Žáci si 
sami zvolí, který z nabídnutých dnů jim vyhovuje. 

Schůzky budou v tělocvičně:     - úterý          18:00 - 19:00 mladší žáci (všechny úrovně, od pěti 
let)                          

                                                                          19:00 – 20:00 starší žáci (všechny úrovně, od dvanácti let) 

                                                     - čtvrtek       18:00 - 19:00 mladší žáci (všechny úrovně, od pěti let) 

                                                                  19:00 – 20:00 starší žáci (všechny úrovně od dvanácti let) 

                                                                - pátek          18:00 – 19:00 mladší i starší žáci (všechny úrovně) 

Cena za I. pol. (10 lekcí) je 500 Kč 

Cena za II. pol. (20 lekcí) je 1000 Kč 

 BIBLICKÉ PŘÍBĚHY – pan farář Krystof Henriko 

Biblické příběhy představují příběhy ze Starého a Nového zákona. Děti se seznamují s jednotlivými biblickými 
postavami a současně jsou jim vhodným způsobem předávány křesťanské životní hodnoty. Určeno 
především dětem od 7 do 12 let. 

Kroužek je zdarma                             

 FRANCOUZSKÝ JAZYK – Milena KOSTEČKOVÁ- začátek kroužku 6. listopadu 2019 

Kurz mírně pokročilí je určen pro malou skupinu dětí, která se učí již 3tím rokem (do skupiny lze zařadit nové děti, 
které již mají aspoň nějakou zkušenost s FJ). V hodině mluvíme pouze francouzsky. V hodinách pracujeme 
s interaktivní tabulí, posloucháme písničky a mluvené slovo od rodilých mluvčích. 

                                                                - středa od 13:00 – 14:00 (začátečníci) 

                                                                - středa od 14:00 - 15:00 (děti z loňského roku) 

Celkem za rok (25 lekcí) je 1250 Kč. 

https://zsjilove.iddm.cz/


  

v. CHOVATELSKÝ KROUŽEK – Veronika Becková – začátek v týdnu od 23. září 2019 

Společně se domlouváme na pravidelných termínech pro krmení. Přednost pro členství mají žáci, kteří kroužek 
navštěvovali v minulém školním roce. Kroužek bude naplněn do max. počtu 15 dětí. Vedoucí kroužku bude zájemce 
kontaktovat na základě přihlášky. 

 úterý od 14:25 – 15:25 

Cena za rok je 400 Kč 

  

v. INLINE BRUSLENÍ – Jan ŠMÍD – instruktor kolečkového bruslení s licencí, začátek kroužku 23. září 
2019 

Děti si sebou přinesou: brusle, chrániče (zápěstí, lokty, kolena), helmu a sportovní oblečení. Při nepříznivém počasí 
lekce odpadne a bude nahrazena v nejbližším volném termínu. Minimální počet žáků pro otevření kroužku je 5. 
Maximální počet žáků na skupinu je 10. Tréninky budou na asfaltovém hřišti v areálu ZŠ. V I. pololetí září – listopad 
bude odučeno 10 lekcí. Ve II. pololetí březen – červen bude odučeno 10 lekcí. Přes zimu se kroužek nekoná. 

Cena za I. pololetí (10 lekcí) je 1000 Kč                     - v pondělí od 13:30 – 15:00 (začátečníci) 

Cena za II. pololetí (10 lekcí) je 1000 Kč                   - v pondělí od 15:00 – 16:30 (mírně pokročilí) 

  

v. KERAMIKA – Vlastimila SKŘIVÁNKOVÁ - začátek kroužku 26. září 2019 

Na kroužku keramiky se budeme seznamovat s hlínou, učit se hlínu používat, rozvíjet cit a reflexy ruky, získávat 
praktické zkušenosti a odvahu samostatně experimentovat, postupně prohlubovat vlastní zručnost a citlivost, vnímání 
hmaty a vytvářet keramické plošné a prostorové výrobky. V tomto kroužku budou mít děti prostor být uvolněné, 
spontánní a přirozeně tvořivé. Sraz u recepce školy. Maximální počet dětí na skupinku 12. 

Schůzky budou v keramické dílně            -  čtvrtek od 13:00 – 14:00 

Cena za I. pol. (10 lekcí) je 1000 Kč. 

Cena za II. pololetí (12 lekcí) je 1200 Kč. 

  

v. KREATIVKA – Milena KOSTEČKOVÁ - začátek kroužku 4. října 2019 

Kroužek výtvarných činností dle ročních období. Pracujeme s originálními výtvarnými materiály firmy Think Creative – 
kartonové a dřevěné výřezy, pěnovka, filc, sešívání, vyškrabávání atd. Výtvarné činnosti jsou zábavné, ale nenáročné, 
vhodné pro děti I a II. stupně. Budeme střídat různé činnosti, aby si děti vyzkoušely co nejpestřejší škálu tvoření a 
vždy si odnesly domů zajímavý výrobek.  Maximální počet žáků 15.         

                                                                      - pátek od 13:30 – 14:30 (žáci I.- III. tříd) 

  - pátek od 14:30 – 15:30 (žáci IV – VII. tříd) 

Cena za rok (20 lekcí) je 1800 Kč. 

  

 

 



v. NOVINÁŘSKÝ KROUŽEK – Jitka VENTUROVÁ - první schůzka je ve středu 26. září 2019 

Děti se naučí psát články, zprávy, rozhovory. Vydávají školní noviny pod názvem Jílovský školák. Přivítáme nové 
zájemce. Kroužek je zdarma.                              - každou druhou středu od 14:00 hodin 

 ZÁBAVNÁ LOGIKA – Lucie KUKLOVÁ - první schůzka je v pondělí 23. září 2019 

Kroužek je určen pro děti od III. do V. tříd, které mají chuť si hrát a rozvíjet svůj intelekt zábavnou formou. Obsah: 
rozvoj intelektových schopností v různých oblastech - VROZENÁ LOGIKA, VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI, 
MATEMATICKÉ SCHOPNOSTI, PLOŠNÁ A PROSTOROVÁ PŘEDSTAVIVOST, KREATIVITA, DŮVTIP, FUNKČNÍ 
GRAMOTNOST, PRAKTICKÁ INTELEGENCE, VNÍMÁNÍ, POSTŘEH, GRAFOMOTORIKA, TAKTIKA, STRATEGIE. 
Kroužek se koná jednou za 14 dní. 

Schůzky budou v učebně č. 19               - v pondělí od 13:00 – 14:30 hodin. 

 

Přehled externích kroužků, které se konají v ZŠ Jílové u Prahy. 
Přihlašování a platba přímo u lektorů těchto kroužků. 

v. FLORBAL 
o začátek: 27. září 2019 

 pátek od 14:25 – 15:25 / 15:25 – 16:25 
o Přihlašování a bližší informace na: daniel.menhart@seznam.cz 

v. HASIČI Jílové 
o začátek: 11. září 2019 

 středa od 16:30 – 18:00 

o bližší informace na: mikeskova@zsjilove.cz 

v. JUDO 
o začátek: 10. září 2019 

 úterý od 15:30 – 17:00 a čtvrtek od 16:30 – 18:00 

o přihlašování a bližší informace na: info@judo-kyklop.cz 

v. KARATE 
o začátek:  1. září 2019 

 pondělí od 18:00 – 20:00 
 středa od 18:00 – 20:00 

o přihlašování a bližší informace na: SCK3@seznam.cz 

v. PUPÁSKOVY KROUŽKY 
o začátek: 30. září 2019 

 pondělí od 13:45 – 14:30 

o přihlašování a bližší informace na: info@tjpupasek.cz 

v. VÝTVARKA 
o začátek: 18. září 2019 

 středa od 14:00 – 15:30 (děti do 12 let) 
 Cena: 150 Kč za lekci 

 čtvrtek od 17:00 – 19:00 (děti od 12 let a dospělí) 
 cena: 200 Kč za lekci 

o materiál v ceně 

o přihlašování a bližší informace na: vicci@seznam.cz 

v. TS HAZARD 
o začátek: 16. září 2019 

 pondělí od 15:30 – 18:00 

o přihlašování a bližší informace na: jaja.volakova@seznam.cz 
o  

mailto:daniel.menhart@seznam.cz
mailto:jaja.volakova@seznam.cz


v. MINIHÁZENÁ 
o začátek: 25. září 2019 

 středa od 13:30 – 14:30 
o Cena: 350 Kč za měsíc 

o přihlašování a bližší informace: mhakademie@seznam.cz 

v. FOTBALOVÝ KLUB – spolek FC Jílové 
o přivítá do svých řad zájemce o fotbal (chlapce i dívky) 
o Kontaktní osoba pan Martin Doutnáč – tel.: 725 628 726 

 ENGLISH IN STORYLAND – PROŽITKOVÁ DÍLNA S ANGLIČTINOU 

o začátek: 25. září 2019 
o středa 

 13:00 – 14:00 (1. a 2. třída) 
 14:00 – 15:00 (3. – 5. třída) 

o Cena: 2000 Kč za pololetí 
o přihlašování na: jana.sulcova@email.cz 

v. VESELÁ VĚDA 
o začátek: 30. září 2019 
o přihlašování a bližší informace na: www.veselaveda.cz 

v. KRUH VŠÍMAVOSTI PRO DĚTI 
o začátek: 10. října 2019 

o přihlašování a bližší informace na: ivanamalkova.cz 
o čtvrtek 

 14:00 – 15:30 – žáci I. stupně 
 15:45 – 17:15 – žáci II. stupně 
 17:45 – 19:15 – dospělí 

o Cena za lekci: 100 Kč za dítě / 120 Kč za dospělého 

v. KRUH VŠÍMAVOSTI PRO DĚTI 
o začátek: 10. října 2019 

o přihlašování a bližší informace na: ivanamalkova.cz 
o čtvrtek 

 14:00 – 15:30 – žáci I. stupně 
 15:45 – 17:15 – žáci II. stupně 
 17:45 – 19:15 – dospělí 

o Cena za lekci: 100 Kč za dítě 
o Cena za lekci: 120 Kč za dospělého 

v. MONTIMER – ANGLIČTINA PRO DĚTI 
o úterý 

 15:45 – 16:30 

o bližší informace na: hrubaeva@gmail.com 
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