
Název kroužku Tvořivé ruce (2.ročník) 

Maximální počet dětí  12 

Vyučující Ludmila Novotná 

Stručný popis činnosti • Práce s papírem, kartonem 

• Práce s textilem 

• Práce s drobným materiálem 

• Příprava jednoduchých pokrmů 

Časová dotace 60 min. /týdně/ 

Cena 0,- (děti z družiny), 350,- (ostatní)  

+ 300,- na nákup materiálu/1 pololetí 

 

Název kroužku Rozšiřující český jazyk k přijímací zkoušce (9.ročník) 

Maximální počet dětí  20 

Vyučující Ivana Tichá 

Stručný popis činnosti • Příprava na přijímací zkoušky 

• Jazykové rozbory 

• Procvičování pravopisu 

• Nácvik testů typu Scio 
Kritéria: 

1. Prospěch v 1. pololetí 8. třídy. 
2. Aktivita při vyučování daného předmětu. 
3. Pořadí odevzdání přihlášky vedoucí kroužku. 

Časová dotace 60 min. /týdně/ 

Cena 350,-Kč 

 

Název kroužku Sporťáček – stolní tenis (4.a 5.ročník) 

Maximální počet dětí 10 

Vyučující Markéta Slavíková 

Stručný popis činnosti • Seznámení s pravidly stolního tenisu 

• Stolní tenis, nácvik 

• Posilovací a relaxační cvičení 

• Tréninkové cvičení a hry pro nácvik  
               individuálních schopností 

• Kondiční a kompenzační cvičení 

Časová dotace 60 min. /týdně/  

Cena 0,- (děti z družiny), 350,- (ostatní) 

 



Název kroužku Keramický kroužek (2.a 4.ročník) 

Maximální počet dětí 12 

Vyučující Ludmila Vejsadová, Hana Miškovská 

Stručný popis činnosti • Seznámení se základními technikami               

• zpracování keramické hlíny 

• Vykrajování z plátů 

• Modelování z hroudy /tvoření plošných i 
prostorových výrobků/ 

• Válečková technika 

• Zdobení engobami a glazování 

Časová dotace 90 min. /týdně/ 

Cena 0,- (děti z družiny), 350,- (ostatní) + 300 na nákup 
materiálu (1 pololetí) 

 

Název kroužku Rozšiřující matematika k přijímací zkoušce (9. ročník) 

Maximální počet dětí 20 

Vyučující Radka Olivová 

Stručný popis činnosti Cíl – prohlubování základního učiva, upevňování 
dovedností, různé typy úloh, praktické úlohy 

• Matematické hádanky – rovnice jinak 

• Počtářský král – početní operace v různých 
číselných oborech 

• Magické čtverce – operace s číselnými a 
algebraickými výrazy 

• Přidej krok – rýsování rovinných útvarů 
Kritéria: 

1. Prospěch v 1. pololetí 8. třídy. 
2. Aktivita při vyučování daného předmětu. 
3. Pořadí odevzdání přihlášky vedoucí kroužku 

Časová dotace 60 min. /týdně/ 

Cena 350,- Kč 

 

Název kroužku  Modelářský kroužek (4.a 5. ročník), (6.a 7.ročník) 

Maximální počet dětí  Každá skupina 10 

Vyučující  Karel Šedivý 

Stručný popis činnosti • Práce s ručním nářadím 

• Sestavování lehčích modelů z papíru 

• Sestavování složitějších modelů lodí a letadel 

• Týmová spolupráce 



Časová dotace  60 min. /týdně/ 

Cena  0,- (děti z družiny), 350,-(ostatní) + materiál 

 

Název kroužku Malý technik – začátečníci (3.a 4.ročník) 

Maximální počet dětí 6 

Vyučující František Obešlo 

Stručný popis činnosti Sestavování modelů z technických stavebnic 
Práce s ručním nářadím 

Časová dotace 60 min. /týdně/ 

Cena 0,- (děti z družiny), 350,- (ostatní) 

 

Název kroužku Robotika a 3D technologie (7.a 8.ročník) 

Maximální počet dětí 6 

Vyučující František Obešlo 

Stručný popis činnosti Ovládání robotů a robotických stavebnic 
Programování robotů 
Práce s 3D programy 
Práce s 3D tiskárnou 
 

Časová dotace 60 min./týdně/ 

Cena 0,- (děti z družiny), 350,- (ostatní) 

 

Název kroužku  Kroužek animace (4.a 5.ročník) 

Maximální počet dětí  10 

Vyučující  Šárka Pecková 

Stručný popis činnosti • Seznámení s tématikou animace (krátký 
animovaný film) 

• Možnost tvorby a zpracování 

• Práce na vlastním projektu (manuální tvoření, 
fotografie, zpracování PC 

Časová dotace  60 min. /týdně/ 

Cena  350,-Kč 

  

 

  



Název kroužku Kroužek anglického jazyka (M.Lowder) 1.ročník 

Maximální počet dětí  25 

Vyučující Matthew Lowder 

Stručný popis činnosti • Objevování anglického jazyka verbální a 
vizuální formou (vidím, slyším, mluvím) 

• Komunikace v anglickém jazyce -   začátečníci 

• Hry, scénky 

• Základní témata 

 

Časová dotace 45 min. /týdně/ 

Cena 0,- (děti z družiny), 350,- (ostatní)  

 

Název kroužku Kroužek anglického jazyka (Lowder) 2. ročník 

Maximální počet dětí  25 

Vyučující Matthew Lowder 

Stručný popis činnosti • Osvojování jazyka verbální a vizuální formou 
(vidím, slyším, mluvím) 

• Komunikace v anglickém jazyce  

• Hry, scénky 

• Témata týkající se každodenního života 

 

Časová dotace 45 min. /týdně/ 

Cena 0,- (děti z družiny), 350,- (ostatní)  

 

Název kroužku Kroužek anglického jazyka (Lowder) 3.ročník 

Maximální počet dětí  25 

Vyučující Matthew Lowder 

Stručný popis činnosti • Osvojování jazyka verbální a vizuální formou 
(vidím, slyším, mluvím) 

• Komunikace v anglickém jazyce  

• Hry, scénky 

• Témata týkající se každodenního života 

 

Časová dotace 45 min. /týdně/ 

Cena 0,- (děti z družiny), 350,- (ostatní) 



Název kroužku Anglický jazyk - příprava na zkoušku Cambridge English 
Starters 3.+4. ročník 

Termín Úterý 15:30-17:00, popřípadě čas bude upřesněno 

Maximální počet dětí 8 

Vyučující Jazyková škola Vila Rosenbaum – PŘIHLÁŠKY 
PROSTŘEDNICTVÍM kanceláře školy 

Hana Pakandlová, Matthew Lowder 

Stručný popis činnosti ▪ Příprava na zkoušky Starters 
▪ Konverzace v anglickém jazyce 
▪ Práce s textem 
▪ Poslech 
▪ Využití interaktivních materiálů 

Časová dotace 90 minut týdně 

Cena 3 200,- kurzovné / 17 lekcí za pololetí 

+ cca 600,- učebnice a pracovní sešit 

Kontakt Jazyková škola Vila Rosenbaum 

případné dotazy na emailu: 
hana.pakandlova@vilarosenbaum.cz 

 

Název kroužku Anglický jazyk - příprava na zkoušky Cambridge English 
Movers 4. + 5. ročník 

Termín Úterý 15:30-17:00, popř. upřesněno, ale úterý 

Maximální počet dětí 8 

Vyučující Jazyková škola Vila Rosenbaum – PŘIHLÁŠKY 
PROSTŘEDNICTVÍM kanceláře školy 

Hana Pakandlová, Matthew Lowder 

Stručný popis činnosti ▪ Příprava na zkoušky Movers 
▪ Konverzace v anglickém jazyce 
▪ Práce s textem 
▪ Poslech 
▪ Využití interaktivních materiálů 

Časová dotace 90 minut týdně 

Cena 3 200,- kurzovné / 17 lekcí za pololetí 

+ cca 600,- učebnice a pracovní sešit 

Kontakt Jazyková škola Vila Rosenbaum 

případné dotazy na emailu: 
hana.pakandlova@vilarosenbaum.cz 

mailto:hana.pakandlova@vilarosenbaum.cz
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Název kroužku Anglický jazyk - příprava na zkoušky Cambridge 
English: Key for schools (KET) - 6.a 7. ročník 

Termín Úterý 15:30-17:00, popřípadě upřesněno, ale úterý 

Maximální počet dětí 8 

Vyučující Jazyková škola Vila Rosenbaum 

PŘIHLÁŠKY PROSTŘEDNICTVÍM kanceláře školy 

Hana Pakandlová, Matthew Lowder 

Stručný popis činnosti ▪ Příprava na zkoušky KET 
▪ Konverzace v anglickém jazyce 
▪ Práce s textem 
▪ Poslech 
▪ Využití interaktivních materiálů 

Časová dotace 90 minut týdně 

Cena 3 200,- kurzovné / 17 lekcí za pololetí 

+ cca 600,- učebnice a pracovní sešit 

Kontakt Jazyková škola Vila Rosenbaum 

případné dotazy na emailu: 
hana.pakandlova@vilarosenbaum.cz 

 

Název kroužku Veselá věda - kroužek zábavných “skorovědeckých” 
pokusů z chemie, fyziky a biologie – 1. stupeň 

Maximální počet dětí 15 

Vyučující Veselá věda (veselaveda.cz) 

POZOR – PŘIHLÁŠKY na webu veselaveda.cz 

Stručný popis činnosti ▪ Budeme experimentovat ve školní učebně i 
venku 
▪ Pokusy bude dělat každý sám i ve skupinkách 
▪ Jak z bonbónu a sodovky vyrobit raketu  
▪ Jak vysoko vystřelí?  
▪ Jakou sílu mají rostliny, mohou roztrhnout i 
kámen? 
▪ Umí téct voda do kopce? Jak udělat obří 
bublinu? 

Časová dotace 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí 

Cena 1450,- za pololetí 

Kontakt veselaveda.cz 
Klára Matasová 
tel.: 602357678        email: klara.matasova@gmail.com 

  

mailto:hana.pakandlova@vilarosenbaum.cz
mailto:klara.matasova@gmail.com


Název kroužku  Enkaustika (2.a 3. ročník) 

Maximální počet dětí  10 

Vyučující  Naděžda Sojková 

Stručný popis činnosti Enkaustika - malování horkým voskem                          
Seznámení s historií                                                          Práce 
s voskem a zvládání základních technik                Vytváření 
abstraktních obrazů i věrných maleb     

Časová dotace  60 min. /týdně/    

Cena  0,- (děti z družiny), 350,- (ostatní) + 300,- na nákup 
materiálu (1 pololetí) 

 

Název kroužku  Enkaustika (4.a 5. ročník) 

Maximální počet dětí  10 

Vyučující  Naděžda Sojková 

Stručný popis činnosti Enkaustika - malování horkým voskem                          
Seznámení s historií                                                          
Práce s voskem a zvládání základních technik              
Vytváření abstraktních obrazů i věrných maleb   

Časová dotace  60 min. /týdně/   15:30 – 16:30 hod. 

Cena  0,- (děti z družiny), 350,- (ostatní) + 300,- na nákup 
materiálu (1 pololetí) 

 

Název kroužku  Práce s ovčím rounem ( 5. ročník ) 

Maximální počet dětí  10 

Vyučující  Šárka Pecková 

Stručný popis činnosti Práce s ovčím rounem - Plstění 

Seznámení se vznikem a zpracováním rouna.

  

Osvojení si různých technik uměleckého zpracování. 



  

Tvoření dekorativních i užitkových předmětů.

  

Časová dotace  60 min. /týdně/  

Cena  0,- (děti z družiny), 350,- (ostatní) + 200,- na nákup 
materiálu (1 pololetí) 

 

 

Název kroužku Turistický kroužek   3.ročník 

Maximální počet dětí 20 

Vyučující Monika Němcová 

Stručný popis činnosti 

• Turistika –poznávání svého okolí a zajímavých 
míst v ČR 

• Kempování 
• Práce s mapou, jízdním řádem 
• Příprava výletu 
• Poznávání přírody 
• Pobyt v přírodě 

 

 

Časová dotace 90 min. /týdně/ 

Cena 0,-(děti z družiny),-350,-(ostatní) 

 


