
 

 
 

Volnočasové aktivity ve školním roce 2021/22 
 

Kroužky začínají v týdnu od 4. října a končí 11. června,  přihlašování na kroužky bude spuštěno 15.9. na 

www.zsdoctrina.cz/registrace_2021 

JAZYKY:           cena/rok   

Anglický jazyk – rodilý mluvčí:    

 1.-5.tř. úterý 1 vyučovací hod, skupiny po 6-8 dětech rozdělíme dle zájmu 

 2.tř. 12:50-13:35, další skupinky 13:40 -16:05      2.500Kč  

Anglický jazyk – CTM Literature for Curious Minds *:    

 7.tř. čtvrtek 14:15 – 15:45 liché týdny, vede J. Bärtlová  

 vhodné pro žáky, kteří neprochází systémem přípravy pro Cambridge    4.000Kč  

   

Příprava na zkoušky Cambridge (zařazení do skupin, prosím, konzultujte s vyučujícími Aj):  

 Starters – 2.-3.tř. – M. Vacková, úterý 13:45 – 14:30     2.500Kč 

 Movers – 3.-5.tř. - H. Špičková, pondělí 14:10-14:55     3.000Kč 

 Flyers – 6.-7.tř. - H. Špičková, úterý 14:30-15:15      3.000Kč 

 KET pokračování – 6.-9.tř. - J. Bärtlová, středa 14:30 – 15:15    3.500Kč 

 PET – 7.-9.tř. M. Ford (online forma), pátek 14:00-14:45     3.500Kč 

         ** FCE – zajišťujeme ve spolupráci se Swallow School  – přihlášky přímo ve SwSch. 

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ: 

Klub „Mluvme spolu“ – osobnostní a sociální rozvoj       2.000Kč   

 1x měsíčně, 8x 90min, pondělí 14:30 – 16:00; vede externí lektorka Hana Havlová 

 úvodní termíny 18. 10., 13. 12., 24. 1. 

 DOVEDNOSTI: 

Keramický kroužek: 

 2.-4. třída, Po 15:00 - 16:30 - V. Dědková        2.500Kč    

** Věda nás baví:  

 pondělí od 15:00 (60min) v učebně fyziky, 28 lekcí za rok,  

 1.-4.třída, laboratorní pokusy a pozorování       3.000Kč    

Hra na flétnu:  

 vede M. Knoblochová - pondělí – začátečníci (1.-3.tř.) 13:00 – 13:45 

  pokročilí (4.-9.tř.) 14:15-15:00        2.500Kč  

Klub zábavné logiky „Koumáci“ 

 3.-4.třída, vede M. Knoblochová, čtvrtek 13:30-14:30     2.000Kč 

Šachový kroužek 

 5.-6.třída, vede J. Čihák, čtvrtek 14:00 – 14:45      1.500Kč 

Hra na kytaru v angličtině 

 4.-9.třída, vede M. Vacková, úterý 14:45 – 15:30 (3-6dětí)     2.500Kč 

Dětská univerzita při TUL na Doctrině + zapojení do projektových soutěží       

Robotika pro začátečníky 

 3.-4.třída, vede V. Jindra, úterý 14:30 – 16:00 sudé týdny     1.800Kč  

Robotika (Lego Mindstorm) 

 5.-9.. třída, středa 15:45-18:30 sudé týdny, vede V. Jindra      2.700Kč    

** Comprehensive Science – online kurzy (pro žáky přihlášené v květnu)* 

SPORT: 

Zdravotní tělocvik – nepovinný předmět 

 1.-9.tř. – vede A. Javůrek, úterý 13:50-14:35, v učebně 9.tř.      1.500Kč    

Florbal 

 3.-4.tř. – vede D. Polák, pondělí  14:15 – 15:45 liché týdny      1.500Kč 

 5.-6.tř. – vede D. Polák, pondělí  14:15 – 15:45 sudé týdny       1.500Kč   

Házená 

 1.-4.tř. – vede A. Javůrek , pátek 14:00- 14:45 (při větším zájmu 2 skupiny + čas 14:50-15:35)   1.500Kč  

Lasergame s tátou 
 1.-9.tř., v aréně Hejnická 66, individuální doprava, dvojice rodič + dítě 

 Úterý 1x za 14 dní 17 – 19h        3.000Kč (za oba)   

** Kurz sebeobrany Profi Defence – vede M. Choc - čtvrtek 15:35-16:35 (1.-9.tř.)   2.600Kč  

** Golf – vede R. Barusel, 2.-4.tř., na simulátoru v MŠ, říjen – březen (19x), čt 16:00-18:00   4.500Kč 

 

Upozornění:  

* Rodiče žáků 7. - 9. r. přihlášených do kurzů CTM mohou požádat o uvolnění z volitelného předmětu. 

** Takto označené kroužky jsou realizovány jako externí služba a mohou v nich být přihlášeni i žáci z jiných škol. 

Přihlášky jsou závazné a při větším zájmu je rozhodující čas přihlášení.  

Úhradu, prosíme, proveďte do týdne po přihlášení. V případě menšího počtu přihlášených je možná úprava ceny. 

Podle počtu přihlášených dětí může dojít k úpravě časů – především u jazykových kroužků. 

V případě menšího zájmu je po odsouhlasení lektorem možné přijmout i děti mimo uvedenou věkovou kategorii. 


