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Co dělají děti školou povinné ve volném čase?
Odpověď známe všichni: některé (a těch je méně) jen tak bloumají po sídlišti, jiné mají každý den v týdnu nějaký kroužek, kurz či trénink
- podle toho, jak vysoko sahají jejich vlastní či rodičovské ambice. Zmapovali jsme pro vás, jaké kroužky připravilo šest (státních)
základních škol v Praze 14. Je to zajímavý výčet, který svědčí o tom, že školy dělají co mohou, aby jejich nabídka byla co nejširší.
Některé kroužky jsou placené - většinou ty, které vede externista nebo vyžadují vyšší náklady, např. keramika, jiné rodiče platit nemusí.
Někde se začíná naplno v půlce září, jinde ještě není nábor u konce. Bližší informace si případně můžete zjistit telefonicky nebo e-
mailem.

Použité zkratky: I - počítače, práce s informacemi, J - cizí jazyky, ČM - český jazyk a matematika, HDL - hudební,
dramatické, literární aktivity, V - výtvarné činnosti, S - sport, EZ - ekologická výchova, péče o zdraví, SPUŘ - náprava
specifických poruch učení (dysgrafie, dyslexie apod.) a řeči, R- různé

 

ZŠ Chvaletická (Lehovec)

tel./fax: 281 869 216
e-mail: zs.lehovec@volny.cz

práce na počítači (od 1. do 6. třídy, zařazeno v rozvrhu školy), J angličtina (1. a 2. tř.), HDL flétna - začátečníci, pokročilí,
hudebně--dramatický kroužek (1.-5. třída), V keramické práce, výtvarná výchova, S sportovní hry, moderní gymnastika, moderní
tanec a step

ZŠ Šimanovská (Kyje)

tel./fax: 281 868 405
e-mail: zssimanovska@volny.cz

práce s počítačem (4. a 5. třída), informatika (2. stupeň), reportérský (1. stupeň, 2. stupeň), J angličtina hrou (2. a 3. tř.), HDL
dramatický (1. stupeň, 2. stupeň), literární seminář (2. stupeň), Klub mladého diváka, V keramika, výtvarný, tvoříme pro radost (1.
stupeň), S turistický (1. stupeň, 2. stupeň), EZ přírodovědný, R domácnost, SPUŘ práce se žáky se specifickými poruchami
učení

ZŠ Bratří Venclíků (Černý Most)

tel. 281 868 483, fax 281 866 911
e-mail: zsvenclik@volny.cz

počítače (1. stupeň, 2. stupeň), knihovna (1. st.), ČM hry s češtinou a matematikou (2. a 3. tř.), cvičení z češtiny (5. tř.), doučování
z matematiky (6. tř., 8. tř.), cvičení z češtiny (8. tř.), HDL zpívání (1. st.), V šikovné ruce (2. a 3. tř.), keramika (1. st.), S míčové hry
(1.-3. tř.), turistický (2.- 5. tř.), florbal (1. st., 2. st.), EZ přírodovědný kroužek (4. a 5. tř.), zdravotnický kroužek (2. st.), R vaření (4.
a 5. tř.).

ZŠ Hloubětínská (Hloubětín)

tel. 281 867 071, fax 281 867 472
e-mail: zshloubetin@volny.cz

HDL flétna (3.-5. tř.), pěvecký kroužek (2.-5. tř.), literárně-dramatický kroužek (2.-5. tř.), V výtvarný kroužek (2. tř.), rukodělný kroužek
(2.-5. tř.), S sportovní hry (1.-4. tř.), aerobik (3. tř.), míčové hry (3. a 4. tř. chlapci), basketbalová přípravka (4. a 5. tř.), EZ vlastivědné
vycházky (5. tř.), fotokroužek (zřizovatelem občanské sdružení)

ZŠ Generála Janouška (Černý Most)

tel. /fax 281 912 159
e-mail: zsjanousek@volny.cz
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počítačový kroužek (1. st.), počítače (2. st.), mladý novinář (1. st.), kroužek mladých žurnalistů (2. st.), knihovnický (2. st.), školní
informační centrum (2. st.), J jazyková škola pro 1.-3. tř., angličtina (1. a 2. tř., 3. tř.), čeština pro cizince (1. st.), ČM příprava na
SŠ - čeština, příprava na SŠ - matematika, HDL sborový zpěv (1. st.), flétna (1. st.), zpívánky (1. st.), dramatická tvorba (1. st.), V
umělecká řemesla (1. st.), výtvarná výchova (1. st.), šikovné ruce (2. st.), výtvarný kroužek (2. st.), lidová řemesla (2. st.), S
sportovní (2. a 3. tř.), moderní gymnastika (1. st.), karate (1. st.), jóga (1. st.), aerobik a moderní tanec (1. st.), florbal (2. st.),
kopaná (2. st.), odbíjená (2. st.), lehkoatletický kroužek (2. st.), R technické kreslení (2. st.), historický (2. st.), křesťanský kroužek
(1. st.), skauti (1. st.), SPUR náprava specifických poruch učení (2. a 3. tř.)

ZŠ Vybíralova (Černý Most)

tel. /fax 281 911 335
e-mail: zsvybiralova@volny.cz

informatika (1. st.), J kroužek angličtiny (1. st., 2. st.), jazyková škola - angličtina (1. st.), HDL divadelní kroužek (1. st., 2. st.),
sborový zpěv (1. st.), Píšťalka - flétna, klavír (1. st., 2. st.), V estetický kroužek (1. st., 2. st.), klub keramiky (1. st., 2. st.), ruční
práce (6. a 7. tř. dívky), S sportovní kroužek (školní družina), sportovní kroužek (1. st.,2. st.), tenisový klub (1. st., 2. st.), tenisová
škola (1. st., 2. st.), florbal (1. st., 2. st.), taekwon-do (1. st., 2. st.), kopaná (1. st., 2. st.),aerobik (1. st., 2. st.), kurz moderních
tanců (2. st. dívky), R náboženství (1. st.), SPUR logopedie (1. st., 2. st.) podle podkladů odboru školství: vš


