Školní rok 2019/2020-1. pololetí
Zájmové kroužky v ŠD

Vážení rodiče, zde máte aktualizovanou nabídku kroužků. Některé kroužky bohužel v daný den nemohou
z provozních důvodů být (nedostatečný počet přihlášených žáků).
Keramika pro pokročilé
(pro zručné děti)
Keramika

p. vychovatelka

Výtvarný kroužek

p. vychovatelka

Dovedné ruce

p. vychovatelka

Flétna

p. vychovatelka

Aerobik

p. vychovatelka

Jóga

p. vychovatelka

Dramatický

p. vychovatelka

Florbal

p. vychovatelka

p. vychovatelka

po, čt
14:00–15:30
po, út, st, čt
14:00–15:00
po, st
14:00–15:00
po, út, st
14:00–15:00
čt
14:00–15:00
po, st
14:00–15:00
po, st
14:00–15:00
st
14:00–15:00
po, út, čt
14:00–15:00

400,- na materiál
ještě je volno pro 3

200,- na materiál
200,- na materiál
200,- na materiál

Sportovní hry

p. vychovatelka

st
14:00–15:00
Rekreační
p. vychovatelka
po, út, st, čt
14:00–15:00
Kopaná
p. vychovatelka
po, út, st
p. uč. P. Krejčiřík (út) 14:00–15:00
Deskové hry a šachy
p. vychovatelka
út
14:00–15:00
Stolní tenis
p. vychovatel
út
p. uč. T. Hynek
14:00–15:00
Hrátky s přírodou
p. vychovatelka
po (1. a 2.tř.), čt (3. a 5.tř.)
14:00–15:00 ještě je volno pro 4 děti
Hrátky s matematikou p. vychovatelka
po
14:00–15:00
Hrátky s angličtinou
p. vychovatelka
út
14:00–15:00
Hrátky se španělštinou p. vychovatelka
čt
14:00–15:00
Hrátky s němčinou
p. vychovatelka
st
nedostatečný počet žáků
14:00 – 15:00
Plavání v ŠD v úterý (od 11:40-15:40) – 1. hodina bude 17. 9. 2019

čt
14:50-14:50, 15:00-15:45

doporučujeme pro děti od 2. třídy se
zájmem o stolní tenis

Plavecký výcvik je určený především pro děti ze 2. tříd.
Pokud bude volné místo, můžeme doplnit dle zájmu, dětmi z 1. nebo 3. třídy.
Děti jsou dále závazně přihlášené, poplatek je 2 200,- Kč (bazén a doprava-viz přihláška a informace k plavání).

Retrodívka
od 3. až do 9. třídy
(chlapcům není
vstup zakázán)

šití, pletení, háčkování,
práce s fimem, různé
tvoření, co tě
baví…..pokaždé budeš mít
výrobek

200,- na materiál/pol.

základní techniky
(náramky, ozdoby ……)

200,- na materiál/pol.

třída

kontaktní osoba:
J.Miková

pátek
13:30-15:00

kontaktní osoba:

pondělí
15:05-16:00

724 960 269

1. hodina - 4.10.
2019 – sraz v 13:30 u
pohárů

Korálkování
1. hodina - 30.9.
2019 – sraz v 15:05 u
pohárů

p. vych. M. Petráková

třída

Školní rok 2019/2020-1. pololetí
Kroužky školního klubu
Sálová kopaná
od 30.9. 2019
Basketbal
od 3. 10. 2019

od 3. třídy

150,- Kč měsíčně/
600,- pololetí

6.,7. a 8. ročník

150,- Kč měsíčně/
600,- pololetí

p. uč. Mgr. David Jaroš
775 320 382

p. uč. L. Tesaříková
mail: tesrikova@zsburesova.cz

pondělí
15:00 – 16:30

velká tělocvična

čtvrtek
15:45 - 17:15

velká tělocvična

Školní rok 2019/2020-1. pololetí
Kroužky DČ
Mini házená

60

od 24.9. 2019
(sraz u pohárů
v přízemí školy)
Kytara
od 3.10. 2019
Zrušeno-nedostatečný počet žáků.

DČ

400,- /pol.

p. uč. Mgr. S. Vocelová

úterý
15:00 – 16:00

DČ

600,- /pol.

p. uč. Bc. S. Veličková

čtvrtek
14:00 – 14:45
45 min/15 lekcí

velká tělocvična

5. E
pro děti od 2. třídy

Školní rok 2019/2020-1. pololetí
Externí kroužky: přihlašování a další doplňující informace přímo u externistů
Věda nás baví (UK)
www.vedanasbavi.cz
od 3.10. 2019

Kroužek Bricks4Kidz® - novinka
https://b4kpraha9.auksys.com/master/kurz
yverejne.php?id=94
603 537 102, 604 844 804
praha9@bricks4kidz.com
Šárka Luštincová (603 537 102)
Kroužek je vhodný pro kluky a holky 1.- 4.
třídy.
Kurzy Bricks 4 Kidz® probíhají každý týden
během školního roku (v rámci jednoho
pololetí).
Jedna lekce trvá 50 min./120Kč. V jednom
pololetí je 15 lekcí tj. 1800Kč
1. hodina – 2.10. 2019

60 min.
-cílem je postupné seznámení žáků s vědními
obory, jako je chemie, fyzika, přírodopis či
astronomie interaktivním a zábavným způsobem
cena 1 730,-/pololetí

čtvrtek
14:00 – 15:00
15:15 – 16:15

třída

Kurzy pořádáme pod heslem Bricks 4
Kidz®…učíme se, stavíme si, hrajeme si…

Kroužek
Bricks4Kidz® rozvíjí
stavební, strojírenské a
technologické dovednosti
pomocí kostiček LEGO®.
Děti staví motorizované
modely zaměřené na různé
tematické okruhy – např.
vesmír, zvířata, známé
stavby či zajímavé vynálezy.

třída
středa

Učíme se – lektor prezentuje 5 – 10 minut model,
který děti budou stavět. Děti, se dozví spoustu
zajímavých informací.
Stavíme – žáci konstruují model určený pro dané
téma, krok za krokem pomocí návodu. A získané
informace vidí v praxi.
Hrajeme si – žáci rozvíjejí svou vlastní kreativitu
právě v čase, který mají na hru. Kreativitě se meze
nekladou!

14:00-14:50
15:00-15:50

POKÉ kroužek – novinka
Zábavná a naučná hra s poké kartičkami.
jedna lekce trvá 60 min./100Kč
pololetí je 16 lekcí/1600Kč
Jan Solfronk
email: info@pokekrouzek.cz
+ 420 721 827 334
EXTRA ENGLISH with KRYŠTOF –
LEKTOR = zkušený rodilý mluvčí, nejnižší
možné vzdělání Bc, certifikovaný vlídný
průvodce, který studenty nadchne a vytvoří
pozitivní vztah k cizímu jazyku = vyšší
sebedůvěra studentů
www.klckrystof.cz

-výuka anglického jazyka
-procvičování matematiky
-upevňování logického a strategického myšlení
-dodržování zásad fair play

1 výuková hodina týdně
6–7 dětí ve skupině
cena /pololetí: 2.740 Kč

pondělí 15:30-16:30

třída

ještě je volno pro 3 děti

pátek
5.-7. vyučovací hodina 45
minut/týden

třídy

od 16.9. 2019
Judo Academy
720 227 408
www.judoprodeti.cz

od 27.9. 2019

Děti se učí základní judistické techniky formou her
Náplní kroužku je též všeobecná příprava a
osvojení si základních pohybových dovedností
Děti se učí spolupracovat s kamarády,
vzájemnému respektu a sebeovládání
Děti se během roku seznámí s historií juda,
základními povely v japonštině a se sportovní
etiketou, která k judu neodmyslitelně patří.

pátek
14:00 – 15:00 zač.
15:00 – 16:00 pokr.

1x týdně:
1 700,- Kč

Fitko

Šachy-šachová škola Vávra/Černoušek
www.sachovykrouzek.cz
1. hodina - 3.10.2019
Beachvolejbal
Přihlášky a případné
dotazy: matej.brnka@sportladvi.cz
nebo 725 455 047
Bc. Matěj Brnka
sportovní ředitel
matej.brnka@sportladvi.cz
www.beachklubladvi.cz
1. hodina – 4.10. 2019

45 min.
1 200,na pololetí
první 2 hodiny na vyzkoušení bezplatně
1 500,na pololetí
novinka-trénink bude probíhat v angličtině pod
vedením italského trenéra

čtvrtek
15:15 – 16:00

středa
13:45 – 15:10
14-14:50 trénink

třída

doprovod pro
děti zajištěn

Lezecká stěna Boulder Bar
U Výstaviště 11, Praha 7 – Holešovice
Marcela Filustková
Tel.: 777 649 371
email: maca@boulder.cz
web: www.boulder.cz
od 18. září 2019
Kroužek lezení pro děti na lezecké stěně Boulder Bar v Praze-Holešovicích.
Jedná se o kroužek boulderingu, tedy disciplíny sportovního lezení, při které se leze bez lana na stěně vysoké
2–3 m, a všechny odskoky či pády zachytí měkké dopadiště umístěné po celé podlahové ploše stěny.
Lezení je sport nejen zajímavý a zábavný, ale také zdraví prospěšný, protože děti při něm musejí používat všechny čtyři končetiny. Nedochází tedy
k jednostrannému přetěžování určité části těla. Lezení také pomáhá při problémech se zády, přispívá ke správnému držení těla a zlepšuje rovnováhu.
Náplň hodin byla sestavena na základě spolupráce s dětským fyzioterapeutem. Vše probíhá zábavnou formou tak, aby děti hodiny bavily. Zárukou je
individuální přístup – jeden lektor má na starosti maximálně 6 dětí. Po lezení následuje protažení a krátká relaxace zaměřená na celkové zklidnění.
Spolu s kurzem můžete dětem objednat i zdravé BB svačinky.

Jak se přihlásit:
- přihlašování již probíhá online na www.boulder.cz - v případě naplněného limitu kroužku vás rezervace nepustí a nabídne vám zápis do
náhradníků – uvolní-li se místo, oslovíme vás
Kroužek sportovní gymnastiky pro děti.
Sportovní gymnastika je ideálním základem, děti se díky ní zpevní, získají flexibilitu, naučí se koordinovat své tělo a hlavně zažijí obrovskou radost z
pohybu a zábavu, což je pro sport tou nejlepší motivací! Všechny kurzy vedou zkušení gymnastičtí trenéři a trenérky. Náplň hodin byla sestavena na
základě spolupráce s dětským fyzioterapeutem. Vše probíhá zábavnou formou tak, aby děti hodiny bavily. Zárukou je individuální přístup, kdy se
každý trenér věnuje menšímu počtu dětí a může tak s dětmi lépe pracovat a učit je. Po cvičení následuje protažení a krátká relaxace zaměřená na
celkové zklidnění. Spolu s kurzem můžete dětem objednat i zdravé BB svačinky.
Jak se přihlásit:
- přihlašování je již spuštěno a probíhá online na www.boulder.cz - v případě naplněného limitu kroužku vás rezervace nepustí a nabídne vám zápis
do náhradníků – uvolní-li se místo, oslovíme vás
Kroužek parkouru pro děti.
Parkour je ideálním základem, děti se zpevní, získají flexibilitu, naučí se koordinovat své tělo, a hlavně zažijí obrovskou radost z pohybu a zábavu,
což je pro sport tou nejlepší motivací! Všechny kurzy vedou zkušení trenéři. Náplň hodin byla sestavena na základě spolupráce s dětským
fyzioterapeutem. Vše probíhá zábavnou formou tak, aby děti hodiny bavily. Zárukou je individuální přístup, kdy se trenér věnuje menšímu počtu
dětí a může tak s dětmi lépe pracovat a učit je. Spolu s kurzem můžete dětem objednat i zdravé BB svačinky.
Kdy:
- každou středu 14:15 – 15:15
- před zahájením kroužku děti vyzvedneme ve školní družině a po jeho skončení je odvedeme zpět do družiny
Jak se přihlásit:
- přihlašování je již spuštěno a probíhá online na www.boulder.cz - v případě naplněného limitu kroužku vás rezervace nepustí a nabídne vám zápis
do náhradníků – uvolní-li se místo, oslovíme vás
Cena za pololetí a způsob placení:
- 200 Kč/1 lekce (celková cena závisí na počtu lekcí, které zbývají v době přihlášení do konce pololetí)
- informace o způsobu placení na www.boulder.cz a přijdou vám v potvrzujícím emailu (po přihlášení)
Co s sebou:
- pohodlné sportovní oblečení a čisté boty vhodné do tělocvičny
- pití budou mít děti u nás zajištěné

malá tělocvična

2 000,- Kč

čtvrtek14:00 – 15:00

- instruktor si vyzvedává děti ve škole
podzim 840,- Kč/6 lekcí

pátek
16:15 – 17:30

okolí školy

p. uč. Mgr. David Jaroš

čtvrtek
15:45 – 17:15

Taneční škola Ivy Langerové
https://www.ivalangerova.cz/praha-8/zsburesova
www.ivalangerova.cz
1. hodina – 10. 10. 2019
JSMEINLINE.CZ
www.jsmeinline.cz
420 731 239 237
info@jsmeinline.cz
od 20. 9. 2019
Cyklistika
JAROS@ZSBURESOVA.CZ
CYKLOKROUZKY.CZ
od 19.9. 2019
Atletika Človíček
vysocany@atletikaclovicek.cz

Gymnastika pro děti –
Náprava svalových disbalancí, rozvoj
koordinace, rychlosti, vytrvalosti a flexibility.
www.gymnastikaprodeti.org
info@gymnastikaprodeti.org
+420 739 970 279
od 2.10. 2019

venku

775 320 382

90 min.
1 800,- Kč
ceny podle kroužků, sourozenecké slevy

60 min.
2 100,-Kč/pololetí

trénink-středa

hřiště
tělocvična

16:00 – 17:30 LÉTO 16:00 –
17:10 ZIMA
středa
15:00–16:00
instruktor si vyzvedává děti
15 minut před začátkem ve
škole

Fitko

Malý průzkumník přírody – ekologický
kroužek
Více informací a přihlášky naleznete
na www.malypruzkumnik.cz
Kroužek provozuje Ekodomov, z. s.

od října

Kutil Junior a workshopy technických
činností
kontakt:
Šárka Poláčková +420 602 258 820
info@kutiljunior.cz
www.kutiljunior.cz
1. hodina – 3.10. 2019
SK KAMIWAZA KARATE
web: www.kamiwaza.cz
nebo www.karate1.cz
tel.: +420 724 087 228
e-mail: info@spirit-sport.cz
1. hodina 12.9. 2019

90 min.
pondělí
14:00 - 15.30

Malý průzkumník přírody
„Pojďte s námi ven!“
Přírodovědný kroužek, který se
téměř vždy odehrává venku
Kroužek se odehrává jednou týdně, lekce trvá
v okolí školy. Je určen dětem
90 minut. Během jednoho pololetí proběhne 15
prvního stupně ZŠ, nejčastěji 1.lekcí, začátky jsou v říjnu a v únoru.
3. třídy. Kroužek je zaměřen na
Cena 1 580,poznávání přírody, pro děti jsou
připravené tematické lekce,
Kvůli individuálnímu přístupu máme na
různé hry a jiné aktivity.
jednoho lektora maximálně 8 dětí, minimum
Proškolený lektor si přebírá děti
pro otevření kroužku je 6 žáků.
ve družině či před školou a po
skončení kroužku je sem opět
vrací.
Kroužek je určen všem, kteří rádi něco tvoří, nebojí se učit novým věcem, baví je
pracovat na svém projektu i v týmu a chtějí zažít spoustu zábavy. Manuální
zručnost, to je něco, co se pro život moc hodí. Kroužek je určen chlapcům i
dívkám. Děti se naučí rozeznat různé druhy nářadí a postupně budou se všemi z
nich pracovat. Poznají různé materiály, zjistí, jak se s nimi pracuje a co se z nich dá
vytvořit. Naučí se nejen naplánovat projekt, ale také ho s trpělivostí a
soustředěním dokončit. Pochopí, že je dobré být i týmovým hráčem a
spolupracovat s kamarády. Poznají, jakého úsilí je třeba k vytvoření výrobku,
naučí se vážit si lidské práce. A nakonec...poznají uspokojení ze svých pokroků i
dobře odvedené práce a budou na sebe pyšné!!
50-60 minut
Kamiwaza karate patří k největším a nejúspěšnějším karate klubů v ČR s
mezinárodními úspěchy.
Informace a registrace dětí na webových stránkách www.kamiwaza.cz.

venku

čtvrtek
1. skupina
14:00-15:00
volno pro 7 dětí

2. skupina
15:00-16:00
volno pro 3 děti

1 990,-Kč/
pololetí
Fitko
čtvrtek
17:10 - 18:00
18:00 – 19:00

SK Míle
Atletický oddíl
www.skmile.cz
info@skmile.cz
60 minut

Ceny: dle docházky, sourozenecké slevy (2007 a starší) středa dle dohody

pondělí a čtvrtek 16:00 – 17:00
-možnost vyzvedávat děti z
družiny

SK Míle je zaměřená na výchovu atletů. Soustředíme se na rozvoj obecné sportovní dovednosti
s důrazem na komplexní atletickou průpravu.

po-vždy ovál
čt-ovál nebo tělocvična
pro zpestření: kros v Ďáblickém háji a silniční běhy v sídlišti

Ozoboti do škol-programujeme s Ozoboty
www.scio.cz, s.r.o.
e-mail: anovik@scio.cz
tel.: 602535200
podle zájmu, bude od října, pondělí

ovál
tělocvična

Že programovat jde jen před obrazovkou? Ale jděte!
U vás ve škole se mohou zabydlet roboti jménem
Ozoboti. Jak Ozobot vypadá? Nebojte, není to žádná
plechová nestvůra. Jsou malí, hezcí a kulatí.
Vypadají spíš trošku jako malé šikovné myšky, které
nám ukážou, že práce s počítačem a programování
nemusí být jen vysedávání před obrazovkou, ale
také tvůrčí a zábavná práce.

Jak program probíhá?
-formou hry a dramatizace si
vyzkoušíme, jaké je to být robotem
-formou kreativního objevování a
vlastním tempem přijdeme na
zákonitosti funkcí a algoritmů
-zkusíme si první krůčky
opravdového programování v
prostředí OzoBlockly
-na konci si každý vytvoří svůj
vlastní projekt – program
Doporučený věk: 2.-5. třída
Časová dotace: 60 minut týdně
Doporučená cena: 1800 kč
/pololetí

třída

+420 222 315 932
info@judobivoj.cz
www.sebeobranabivoj.cz
Sebeobrana
a
základy
pohybových
dovedností pro děti ze ZŠ Burešova (pro
děti 1 stupeň). Cílem tohoto programu je
kompletní fyzický rozvoj, příprava na další
sporty, pravidelný trénink, základy techniky
obranných prvků. Součástí tréninku je také
psychická obrana a motivace dětí pravidelně
sportovat. Trénink je prokládán zábavnými
hrami
rozvíjející
postřeh,
pohybové
schopnosti apod.

Judo (pravidelné tréninky pro děti od 1.
třídy ZŠ). Cílem tohoto programu je vedení
judo tréninků a to 60 minut, součástí je
rozcvička, pádové techniky, chvaty v postoji
a na zemi, úpolové hry, posilování,
zlepšování kondice a mnoho dalšího

Každé úterý a čtvrtek od 13:45
do 14:45

Cena je 1500 Kč/pol. při tréninku jednou
týdně, dvakrát 2200 Kč/pol.
(v ceně je klubové triko, možnost účastnit se
aktivit spolku a dárky pro sportovce od našich
sponzorů, členský poplatek a pojištění). Profily
trenérů jsou na webu

(Děti jsou vyzvedávány ve
školní družině 10 minut před
zahájením tréninku a
v doprovodu dovedeny do
tělocvičny. Po tréninku, který
trvá 60 minut jsou děti vráceny
do školní družiny nebo
v případě písemné žádosti
rodičů odcházejí domů. Po
přihlášení dítěte přes naší
webovou aplikaci obdrží rodiče
příslušné kontakty a informace
včetně přímého kontaktu na
odpovědného trenéra).

+420 222 315 932
info@judobivoj.cz
www.judobivoj.cz

Každé úterý a čtvrtek od 15:00
do 16:00

Cena je 1500 Kč/pol. při tréninku jednou
týdně, dvakrát 2200 Kč/pol.
(v ceně stejné jako u sebeobrany + včetně
poplatku ČSJú)

I zde je možnost vyzvedávat děti
ze školní družiny.
Sraz 15:55 před tělocvičnou.

tělocvična
„Fitko“
vedle školní
jídelny

tělocvična
„Fitko“ vedle
školní jídelny

Házená
kontakt: Michaela Horská, tel: 602 335 558
http://www.hazena-sokolkobylisy2.wbs.cz/

Určeno pro: dívky z 2.- 4. třídy
Házená je zábavný kolektivní sport. Naučíme
se házet, střílet na bránu a driblovat. Budeme
hrát pohybové a míčové hry, běhat opičí dráhy
a rozvíjet všestrannost. Budeme se pravidelně
účastnit turnajů Pražského přeboru.
Kroužek bude veden licencovanými trenéry
oddílu TJ Sokol Kobylisy II.

úterý 16:00 až 17:30
(možno odvést děti na kroužek
ze ŠD)
Platba: externě
Cena: 1250 Kč na pololetí

velká tělocvična
ZŠ Burešova

