
PŘEHLED ZÁJMOVÝCH KROŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2017 - 2018 
 

 

ZK KARATE : pro chl. a dívky od 1.tř.      ZK TANEČNÍ : pro chl. a dívky od 5 let 

  pondělí od 16.30 hod.         úterý od 17.00 hod.  ZŠ 

pátek od 17.00 hod.  DDM       čtvrtek od 17.00 hod.    

  

ZK FLORBAL : pro chl.a dívky od 1.třídy      ZK VÝTVARNÝ : pro chl a dívky od 1.tř 

  úterý od 14.30 hod.  tělocvična      pondělí od 15.00 hod.  DDM  

 

ZK FIGHT CLUB : pro chl. a dívky od 1.tř     ZK VÝTVARNÝ – KREATIVNÍ TVOŘENÍ   

  pondělí od 18.00 hod. ( parkur.skákání)      pro chl. a dívky od 3.tř DDM  

  středa od 18.00 hod.         čtvrtek od 15.00 hod     

  ( základy karate, box,)  tělocvična            

                    

ZK SPORTOVNÍ HRY : pro chl. a dívky od 5.tř     ZK CAPOEIRA : pro chl. a dívky od 1.tř. 

  středa od 16.30 hod.  tělocvična   .   čtvrtek od 17.00 hod.  DDM  

    

ZK FLORBAL II. : pro chl.a dívky od 5.třídy      

  úterý  od 15.30 hod.  tělocvična    ZK ZÁKLADY VAŘENÍ, PEČENÍ,STOLOVÁNÍ I. 

              pro chl.a dívky od 3 tř. 

              úterý od 15.00 hod.  DDM 

ZK ATLETIKA : pro chl. a dívky od 3.třídy     

  zaměřené na běh       ZK ZÁKLADY VAŘENÍ, PEČENÍ, STOLOVÁNÍ  II. 

  úterý  od 17.00 hod.  DDM       pro chl. a dívky od 3.tř. 

             úterý od 16.00 hod.  DDM 

ZK SHOW DANCE: pro chl.a dívky od 1.tř.      

  čtvrtek  od 16.00 hod.  DDM     ZK KNIHOVNÍK : pro chl.a dívky od 4.tř.    

             středa od 14.00 hod.   MěK 

ZK GYMNASTIKA : pro dívky od. 1.tř 

  pondělí od 16.30 hod.  tělocvična    ZK LOGOPEDIE : pro chl. a dívky od 1.- 3. tř 

  ( od listopadu 2017 )         úterý od 13.30 hod.  DDM 



               

ZK JÓGA : pro chl. a dívky od 1.tř.        KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI : 

         čtvrtek od 16.00 hod.  DDM 

 

ZK ŠACHY : pro chl. a dívky od 1.tř.   .         

  Středa od 16.00 hod.  DDM 

            ZPĚVOHRÁTKY PRO DĚTI: 

ZK STOLNÍ A DESKOVÉ HRY:         pro chl. a dívky od 3 – 4 let 

  pro chl. a dívky od 1.tř.        pondělí od 16.15 hod.   DDM 

  čtvrtek od 16.00 hod.  DDM           

 

            SLUNÍČKO  hudebně pohybový kroužek 

ZK ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘ:         pro děti od 3,5 roku 

pro chl. a dívky od 4.tř.        úterý od 16.00 hod.   DDM 

  čtvrtek od 17.00 hod. 

 

            ZPĚVOHRÁTKY S BATOLÁTKY 

PĚV. SBOR KONIPÁSEK : pro chl. a dívky 5-7 let      pro chl. a dívky od 18 měs.do 3 let DDM 

  pondělí od 17.00 hod.  DDM       úterý od 10.15 hod. 

  ( předškoláci + 1.tř.)     

 

PĚV.SBOR  MIŠPULE : pro chl. a dívky od 2- 4.tř.     HRÁTKY S BATOLÁTKY 

  středa od 17.00 hod.  DDM       pro chl. a dívky od 18. měs.do 3 let DDM 

             čtvrtek od 10.00 hod. 

       

PĚV. SBOR ČEKANKA  : pro chl.a dívky od 5.tř. 

  středa  od 18.00 hod.  DDM        

              

 

 

            

 


