
Nabídka zájmových útvarů, 

ZŠ Přemyslovců pro školní rok 2022/2023 

Název kroužku, 

VEDOUCÍ 
Popis činnosti Den Čas, místnost 

Určeno 

pro žáky 

Malujeme pro radost, 

Hana Klimtová 

Děti se seznamují s různými 

technikami maleb a kreseb. 

Poznávají kreativní pomůcky a 

rozvíjejí svou dětskou fantazii. 

Kroužek může probíhat i ve 

venkovních prostorách.  

pondělí 

13:00 – 13:45 

budova 

družiny 

žáci ŠD – 

1. – 2. 

ročník 

Florbal I, 

Mgr. Miroslav Ekrt 

Florbal - seznámení s pravidly, 

nácvik herních situací a hra 
pondělí 

14:00 – 14:45 

tělocvična 
1. stupeň 

Kroužek keramiky, 

Andrea Trkalová, Lucie 

Princová 

Tvoření pomocí keramické hlíny 

pondělí 
14:00 – 15:00 

učebna VV 
3. ročníky 

Robotika III, 

Karel Kopta 

Vytváření základních znalostí 

týkajících se programování a 

mechanických funkcí robotů a 

strojů a následné rozšíření těchto 

znalostí praktickými ukázkami a 

tvorbou robotů. 

pondělí 

14:00 – 16:00 

učebna 

robotiky 

2. stupeň 

KND, 

Mgr. Ivana Koptová  

Klub nadaných dětí, individuální 

rozvoj žáků v oblastech jejich 

zájmů, výlety, exkurze, výstavy, 

muzea 

pondělí 

14:00-16:00 

učebna 

přírodních věd 

2. stupeň 

Tablety a vše kolem 

nich, 

Kateřina Kozáková 

Děti jsou pomocí aplikací 

vzdělávány v různorodých 

směrech počítačové gramotnosti. 

Učíme se, jak tablet využívat pro 

další vzdělávání se. 

pondělí 

15:00 – 15:45 

budova 

družiny 

žáci ŠD – 

3. – 5. 

ročník 

Konverzace v 

anglickém jazyce,  

Mgr. Eliška Vondrová 

Žáci si hravou formou procvičují 

konverzaci v anglickém jazyce.  

(max. počet účastníků 15) 

úterý 

13:40-15:10 

multimediální 

učebna 

3. a 4. 

ročník 

Pohádkový svět,   

Jana Zlatohlávková 

Děti poznávají prostředí pohádek 

formou hry, četby a soutěží. 

Věnují se dramatizaci pohádek. Je 

zde dětem nabízena i kreativní 

úterý 

14:00 – 14:45 

budova 

družiny 

žáci ŠD – 

1. – 2. 

ročník 



činnost jako například modelování 

pohádkových postaviček, 

malování či kreslení. 

Badatel, 

Mgr. Ivana Koptová 

Badatel: přírodovědné pokusy, 

badatelské aktivity, sledování 

přírody, příprava aktivit do výuky 

fyziky a chemie 

úterý 

14:00-15:30 

učebna 

přírodních věd 

2. stupeň 

Odznak všestrannosti, 

Mgr. Lenka Lapková 

Všestranný rozvoj pohybových 

dovedností, komplexní příprava na 

školní soutěže - atletika, 

gymnastika, sportovní hry 

úterý  

1x za 14 

dní (lichý 

týden) 

14:00 – 15:30 

tělocvična 

1. a 2. 

stupeň 

 

Biologická praktika, 

Ing. Ivana Tykalová 

Přírodovědný kroužek, práce s 

mikroskopy, příprava na 

biologickou olympiádu 

úterý 14.30 - 15.30 2. stupeň 

Kroužek pro kutily, 

Ing. Kamila Odvárková 

Kroužek polytechniky a 

kreativního rozvoje dětí. Seznámí 

se s nástroji, učí se s nimi 

pracovat, tvoří výrobky z různých 

materiálů 

úterý 
14:30 – 16:30 

dílny 
1. stupeň 

Pohybáček, 

Gabriela Filípková, DiS. 

Budeme na sportovním hřišti, v 

parku, když nám to počasí dovolí. 

Zde se naučíme různé pohybové 

hry a budeme trénovat naší 

fyzickou zdatnost. Podpora 

pobytu dětí na čerstvém vzduchu 

spojená s pohybem bude 

prioritou.  

úterý 

15:00 – 15:45 

budova 

družiny 

žáci ŠD – 

3. – 5. 

ročník 

Počítač kamarád, 

Mgr. Lenka Lapková 

Základní obsluha PC, jeho funkce, 

výukové a zábavné programy 

středa  

1x za 14 

dní (sudý 

týden) 

7:00 – 7:45 

informatika 
1. stupeň 

Florbal II – hoši, 

Mgr. Miroslav Ekrt 

Florbal - seznámení s pravidly, 

nácvik herních situací a hra 
středa 

7:00 – 7:45 

tělocvična 

2. stupeň 

hoši 



Robotika I, 

Karel Kopta 

Vytváření základních znalostí 

týkajících se programování a 

mechanických funkcí robotů a 

strojů a následné rozšíření těchto 

znalostí praktickými ukázkami a 

tvorbou robotů. 

středa 

13:00 – 14:00 

učebna 

robotiky 

1. stupeň 

Stolní tenis, 

Bc. Jaroslava 

Korencová 

Vysvětlení pravidel stolního 

tenisu, správné držení pálky, 

nácvik hry, hra 

středa 
13:20 – 14:05 

tělocvična 
1. stupeň 

Míčové hry, 

Mgr. Lenka Lapková 

Míčové hry - nácvik správné 

techniky, pravidla sportovních her, 

příprava na soutěže 

středa  

1x za 14 

dní (sudý 

týden) 

13:45 – 14:30 

tělocvična 
1. stupeň 

IQ Klubík I, 

Ing. Milena Kubešová 

Kroužek, kde děti budou rozvíjet a 

zdokonalovat svůj důvtip, logické 

a strategické myšlení, pozorovací 

schopnosti a intelekt pomocí 

různých hádanek, rébusů, šifer, 

tradičních i netradičních 

deskových her a stavebnic. 

středa 

14:00 – 15:00 

multimediální 

učebna 

1. a 2. 

třídy 

 

Stolní tenis, 

Bc. Jaroslava 

Korencová 

Vysvětlení pravidel stolního 

tenisu, správné držení pálky, 

nácvik hry, hra 

středa 

1x za 14 

dní (lichý 

týden) 

14:20 - 15:05 

tělocvična 
2. stupeň 

Japonština,  

Mgr. Eliška Vondrová 

Žáci budou seznámeni se základy 

japonského jazyka, písma a 

kulturou země.  

(max. počet účastníků 15) 

čtvrtek 7:00-7:45 2. stupeň 

Robotika II, 

Karel Kopta 

Vytváření základních znalostí 

týkajících se programování a 

mechanických funkcí robotů a 

strojů a následné rozšíření těchto 

znalostí praktickými ukázkami a 

tvorbou robotů. 

čtvrtek 

13:00 – 14:00 

učebna 

robotiky 

1. stupeň 

Deskové hry, 

Mgr. Michaela Vaňková  

Rozvoj logického myšlení, 

strategie, seznámení s novými 

hrami, pravidla, hra fair-play (max. 

15 žáků) 

čtvrtek 

13:45 – 14:30 

multimediální 

učebna 

3. ročníky  



Florbal III – dívky, 

Mgr. Miroslav Ekrt 

Florbal - seznámení s pravidly, 

nácvik herních situací a hra 
čtvrtek 

14:00 – 14:45 

tělocvična 

2. stupeň 

dívky 

Muzikoterapie, 

Alena Tichá 

Muzikoterapie je součást léčebné 

pedagogiky. Děti zde odpočívají a 

snaží se vnímat své momentální 

emoce. Na děti zde čekají i 

výtvarné či pracovní činnosti 

spojené s hudbou, jako je výroba 

hudebního nástroje 

čtvrtek 

14:00 – 14:45 

budova 

družiny 

žáci ŠD – 

1. – 2. 

ročník 

Školní sbor, 

Ing. Zuzana Sochrová, 

Barbora Tichá 

Máte rádi hudbu? Přijďte k nám! 

V našem sborečku se naučíte 

nejen nové písničky, ale i hru na 

rytmické a melodické hudební 

nástroje. Určitě nás budou čekat 

různá vystoupení ať už na 

adventních trzích nebo na 

zakončení školního roku. 

čtvrtek 14:00 – 15:00 
1. a 2. 

stupeň 

IQ Klubík II, 

Ing. Milena Kubešová 

Kroužek, kde děti budou rozvíjet a 

zdokonalovat svůj důvtip, logické 

a strategické myšlení, pozorovací 

schopnosti a intelekt pomocí 

různých hádanek, rébusů, šifer, 

tradičních i netradičních 

deskových her a stavebnic. 

čtvrtek 

14:00 – 15:00 

multimediální 

učebna 

1. a 2. 

třídy 

 

Čtení pro radost, 

Mgr. Ivana Pulicarová 

Čtenářské dílny 
čtvrtek 

14:00 – 15:30 

knihovna 

7. a 6. 

roč. 

Logika, 

Mgr. Ivana Koptová 

Logika: deskové, společenské a 

únikové hry, zábavná logika, šifry, 

hádanky, netradiční řešení úkolů 

čtvrtek 

14:00-15:30 

učebna 

přírodních věd 

2. stupeň 

 


