
 

 

Doctrina – základní škola a mateřská škola, s.r.o.  
 

Volnočasové aktivity ve školním roce 2018/19 
 

Kroužky začínají v týdnu od 1. října a končí 7. června,  přihlašování na kroužky bude spuštěno 12.9. na www.zsdoctrina.cz/krouzky 
 

JAZYKY:           cena/rok   

Anglický jazyk – rodilý mluvčí - Sue:    

 1.-6.tř. úterý 1 vyučovací hod, skupiny po 6-8dětech,  

 dle zájmu bude rozdělovat skupiny cca v rozmezí 13:15 – 17:00    2.500Kč    

Příprava na zkoušky Cambridge – Starters (K. Třešňáková, pondělí od 14:00), Movers (H. Špičková, pondělí od 13:15,  

KET – 1.rok přípravy (J. Bärtlová, středa od 14:10), KET – 2.rok přípravy (V. Pačesná, středa 14:00-14:45, 14:50-15:35) 

 2.-9.tř.,            dle úrovní 2.500 – 3.000 - 3.500Kč 

  Španělština - paní Pelantová, 2.-5.tř. začátečníci čtvrtek 14:00-14:45, min 5 dětí 

   pokročilí pátek 14:00-14:45      2.500Kč   
   

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ: 

Klub „Mluvme spolu“ – osobnostní a sociální rozvoj      3.500Kč   

 ve stanovených termínech, 16x 90min, pondělí 14:30 – 16:00; vede externí lektorka Hana Havlová 
       

DOVEDNOSTI: 

Keramický kroužek: 

 1.-9. třída, Po 15:15 - 16:45 pro 1.-4.r. (V. Dědková) nebo  

      Čt 15:45 – 17:15 pro 3.-9.r.  (K. Procházková)         2.000Kč    

Věda nás baví:  

 pondělí od 15:00 (60min) v učebně fyziky, 30 lekcí 

 1.-4.třída, laboratorní pokusy a pozorování       2.600Kč    

Hra na flétnu – pondělí – začátečníci (od 1.tř.) 13 – 13:45; pokročilí (od 2.tř.) 14-14:45; flétnový soubor (od 3.tř.) 15-15:45 

 1.-9.třída (skupinky 4-6 dětí), vede M. Knoblochová     2.500Kč  

Pc pro začátečníky 

 2.-4.třída, vede V. Jindra, pátek 13:00 – 13:45      1.500Kč  

Klub zábavné logiky „Koumáci“ 

 3.-4.třída, vede M. Knoblochová, úterý 13:00 – 14:30     zdarma 

Klub logiky a deskových her 

 5.-9.třída, vede L. Bernátová, středa 14:00 – 15:30      zdarma 
 

Dětská univerzita při TUL na Doctrině + zapojení do projektových soutěží       

Robotika  

 5.-9.. třída, čtvrtek 14:30 – 16:00, liché týdny, vede V. Jindra      1.500Kč    

Mladý GEEK  

 7.-9.třída, úterý 16:00 – 17:45, sudé týdny, vede M. Turčík       1.500Kč  

Modelování a 3D tisk (kurz se koná na Doctrina – Podještědském gymnáziu) 

 5.-9. třída, středa odpoledne, vede M. Turčík       1.500Kč  

Comprehensive Science – online kurz fyziky (pro žáky přihlášené v květnu) 

 

SPORT: 

Sportovní hry – nepovinný předmět:  

 2.-5.tř. – vede J. Calta úterý 14:00 – 15:30       1.600Kč    

Zdravotní tělocvik – nepovinný předmět 

 1.-9.tř. – vede A. Javůrek, úterý od 13:35-14:20, v učebně na hlavní budově     1.000Kč    

Judo 

 1.-4.tř., tělocvična Broumovská, externí lektor T. Müller, čtvrtek od 14:45,  

 nutné vyzvedávání dětí na Broumovské v 16:10, minimálně 8 dětí     1.500Kč    

Florbal 

 3.-6.tř. – vede J. Vojtíšek , 3. – 4..tř.pondělí 12:50-13:35 (6.vyuč. hodina)    1.000Kč 

             J. Calta, 5.- 6.tř. pondělí 13:35 – 14:20       1.000Kč   

Házená 

 2.-5.tř. – vede A. Javůrek , pátek 13:40- 14:25         1.000Kč    

Sportovní hry - Le parkour  
 6.-9.tř. – středa 14:15 – 15:45, sudé týdny , vede A. Javůrek      1.600Kč    

Kurz sebeobrany Profi Defence – čtvrtek 14:15-15:15 (mladší) a 15:45-16:45 (6.-9.tř.)  2.500Kč   

„Barevný volejbal“ – přípravka Dukla Lbc – čtvrtek 13:35-14:10 – 1.-3.třída   1.000Kč  

Basketbal – přípravka Lokomotiva Lbc – ještě jednáme -  pondělí nebo úterý cca 16:00-16:45    

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

 Úhradu, prosíme, proveďte do týdne po přihlášení.   

 V případě menšího počtu přihlášených dětí je možná úprava ceny. 

 Podle počtu přihlášených dětí dojde také k úpravě časů – především u jazykových kroužků. 


