
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AHOJ DĚTI!  
Vyberte si kroužek p římo ve vaší škole  

ZŠ Švehlova 
Přihlaste se do 12. zá ří na www.krouzky.cz  

a odpoledne vás bude bavit!  

TVOŘIVÝ KROUŽEK 
Pondělí 14:00 – 15:00   1.230 Kč 
Malí umělci budou svou tvořivost rozvíjet při kresbě, malbě, výrobě koláží a dekorací i prostorové tvorbě.  
Pod vedením našich lektorů budou pracovat s přírodním i netradičním materiálem. Fantazii se meze nekladou!  

 
KROUŽEK 112 – MLADÝ ZÁCHRANÁ Ř 

1.+2. třída:     Pond ělí 14:00 – 14:45   1. 030 Kč 
Od 3. Třídy:   Pond ělí 15:00 – 15:45  1. 030 Kč 
Průvodci Kuba a Lenka děti připraví na případné nebezpečné situace. Děti se učí pomáhat ostatním a chovat se 
bezpečně. Osvojí si základy první pomoci, ekologie, správné chování ve městě i v přírodě. 
 

ATLETIKA  

1.-2.:     Pond ělí 14:00 – 14:45  830 Kč 
Od 3:    Čtvrtek 14:00 – 14:45  830 Kč 
Běhá vaše dítě jako o závod, že mu ani nestačíte? Atletická přípravka ho formou pohybových her a zábavných 
soutěží naučí stát se ještě rychlejším, hbitějším a všestrannějším sportovcem! Spolupracujeme s Českým 
atletickým svazem.  

FLORBAL 
1.-2.:          Úterý 13:30 – 14:15  830 Kč 
3-4:            Úterý 14:30 – 15:15  830 Kč 
Od 5.:        Úterý 15:30 – 16:15  830 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!  

ELEKTROHRY 
Začátečníci:     St ředa 14:00 – 14:45   1.330 Kč 
Pokro čilí:         St ředa 15:00 – 15:45  1.330 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. 
 

SPORTMANIAK 
Středa 15:00 – 15:45  1.330 Kč 
Sportujte a bavte se! Naučte se mnoho sportů v jednom kroužku! Pod vedením profesionálů si děti vyzkouší 
mnoho populárních sportů a samy si pak vyberou, jaký je pro ně ten nejlepší. V průběhu školního roku se děti 
naučí základy florbalu, fotbalu, badmintonu, atletiky a moderních sportů jako je ragby, frisbee. Také atletika, 
kondiční průprava, základy sebeobrany a další pohybové aktivity.  
 

BADMINTON 
Středa 16:00 – 16:45  830 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. 

 



 
 

 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 pedagogickým 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: 222 193 777, kancelář Mánesova 3 Praha 2, info@krouzky.cz 

VAŘENÍ  

1. + 2. třída:       St ředa 13:30 – 15:00  1.450 Kč 
Od 3. třída:        St ředa 15:15 – 16:45  1.450 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 

AEROBIK A HIP-HOP  

1. + 2.třída:         Čtvrtek 14:00 – 14:45   830 Kč 
Od 3. třídy:         Čtvrtek 15:00 – 15:45  830 Kč 
Sportovní a taneční aerobik, skvělá muzika, snadné a postupně náročnější choreografie. Naučíme děti vnímat 
hudbu a rytmus. Děti vystoupí na velké Taneční soutěži a Kroužkované podívané 
 

S VÝTVARKOU KOLEM SV ĚTA  

Čtvrtek 14:00 – 15:00  1.330 Kč 
Pojďte se s námi vydat na neobyčejnou cestu kolem světa. Ačkoliv zůstaneme ve své škole, budeme objevovat 
přírodu i umění obyvatel různých zemí. Budeme zkoumat možnosti různých materiálů a výtvarných technik a 
postupů. Určitě se při tom umažeme, vezměte si na kroužek pracovní tričko nebo zástěru. Své výrobky donesete 
po každé lekci domů a budete moci o své cestě vyprávět. 
 

IT KROUŽEK – OD 2. T ŘÍDY  
Čtvrtek 14:30 – 15:15  830 Kč 
Počítače nejsou jen hry a Facebook! Děti se od základů naučí využívat počítač jako dobrého pomocníka ke 
vzdělávání se a informovanosti. Naučíme je na co si dávat pozor, natáčet a editovat videa a upravovat webové 
stránky. 

DIVADLO A DRAMATICKÁ VÝCHOVA 
1. + 2.třída:         Pátek 13:00 – 14:00  830 Kč 
Od 3. třídy:         Pátek 14:15 – 15:15   830 Kč 
Máte doma malého herce nebo herečku? V dramatickém kroužku si svůj řečnický i herecký talent zdokonalí, naučí 
se pracovat s hlasem i tělem, reagovat na spoluhráče. Výsledek práce vám děti předvedou na divadelním 
představení nebo Kroužkované podívané. 

 
Po dobu rekonstrukce budou sportovní kroužky probíh at na 

venkovním h řišti! 
 


