
Přehled kroužků ve školním roce 2022/2023 
 

P o n d ě l í  
SCRATCH 
Zajišťuje: Helena Šarapatková 

Vyučovací čas: 13.10 hod do 14.10 hod.  

 

Více informací ke kroužku na: www.it-klub.cz  
 

Výtvarný kroužek  
Určen pro žáky 1. - 3. třídy 

Zajišťuje: Mgr. Andrea Hynková 

Kontakt: hynkova@skolajinocany.cz 

 

Vyučovací čas: 13.40 hod do 14.40 hod. 

Zahájení: 17. 10. 2022  

Obsah kroužku: 

Ve výtvarném kroužku si žáci hravou formou prohloubí své znalosti 

a dovednosti v kreslení, malování a také si vyzkouší tvořit i různými 

netradičními materiály. Z prací vyhotovených na kroužku 

uspořádáme ke konci školního roku výstavu, která zmapuje a 

zhodnotí, co jsme se na výtvarném setkávání společně naučili.  

 

School Tour 
Zajišťuje: Ing. Jiří Růžička 

Kontakt: info@schooltour.cz  

 

Více informací ke kroužku na: http://www.schooltour.cz/cs/   
 

Ú t e r ý  
Sportovky 

Určen pro žáky 1. - 3. třídy 

Zajišťuje: Denisa Šarayová 

Kontakt: sarayova@skolajinocany.cz 

 

Vyučovací čas: 14.15 hod do 15.15 hod. 

Zahájení: 11. 10. 2022  

Obsah kroužku: atletika, míčové hry a pohybové hry 
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S t ř e d a  
Výtvarný kroužek  
Určen pro žáky 4. - 5. třídy 

Zajišťuje: Mgr. Andrea Hynková 

Kontakt: hynkova@skolajinocany.cz 

 

Vyučovací čas: 13.40 hod do 14.40 hod. 

Zahájení: 17. 10. 2022  

Obsah kroužku: 

Ve výtvarném kroužku si žáci hravou formou prohloubí své znalosti 

a dovednosti v kreslení, malování a také si vyzkouší tvořit i různými 

netradičními materiály. Z prací vyhotovených na kroužku 

uspořádáme ke konci školního roku výstavu, která zmapuje a 

zhodnotí, co jsme se na výtvarném setkávání společně naučili. 

 

Judo a sebeobrana 

Zajišťuje: Kirill Ionov 

Kontakt: prusa@avcsk.cz 

 

Vyučovací čas: 14.00 hod do 14.55 hod., 15.05 do 16.00 hod. 

Zahájení:  21. 9. 2022 

Obsah kroužku:  

 

OZOBOTI 
Zajišťuje: Helena Šarapatková 

Vyučovací čas: 15.00 hod do 16.00 hod.  

 

Více informací ke kroužku na: www.it-klub.cz  
 

 

Č t v r t e k  
Florbal 

Zajišťuje: Ing. Tomáš Staněk 

Kontakt: stanek@olymflorbal.cz 

Vyučovací čas: 14.00 hod do 14.55 hod. (1. – 3. třída), 15.05 hod do 16.00 hod. (4. – 7. třída) 

Zahájení: 29. 9. 2022  

Obsah kroužku: 

Hlavním cílem našich florbalových kroužků je seznámit děti se sportem, naučit je základní 

pohybové dovednosti a základní florbalové dovednosti (práci s florbalovou holí a míčkem, 

vnímání kolektivní hry, základní pravidla florbalu atd.) U všech dětí dbáme na správnou 

koordinaci těla a celkovou sportovní všestrannost. 
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SCRATCH JUNIOR 
Zajišťuje: Helena Šarapatková 

Vyučovací čas: 15.15 hod do 16.15 hod.  

 

Více informací ke kroužku na: www.it-klub.cz  

 

Kroužek elektro 

Zajišťuje: Bc. Jonáš Ehrlich 

Kontakt: ehrlich@skolajinocany.cz 

Vyučovací čas: 14.15 hod do 15.15 hod. 

Zahájení: 6. 10. 2022  

Obsah kroužku: 

Kroužek elektro je určen pro žáky a žákyně od 4. do 9. třídy, kteří se zajímají o techniku a přírodní vědy, 

nebo si jen chtějí upevnit a prohloubit znalosti z I. a II. stupně ZŠ, či procvičit svou manuální zručnost. 

Předpokládá se, že žáci chodí na kroužek rádi, chtějí se sami něčemu naučit a svědomitě se připravují na 

jednotlivé hodiny. Zájemci se budou moci v rámci kroužku připravit k přijímacím zkouškám na SŠ, 

technickou soutěž a soutěže v přírodních a lékařských vědách. Základní témata: tvorba papírových 

modelů, elektrická energie - jak ji lze získat, dopravit k nám a využít, vodní a větrná elektrárna, seznámení 

s mikroprocesory, úvod do programu LabView, základní elektrotechnické součástky, senzory, měření 

fyzikálních veličin 

 

 

P á t e k  
Komunikační technologie 

Zajišťuje: Bc. Jonáš Ehrlich 

Kontakt: ehrlich@skolajinocany.cz 

Vyučovací čas: 07.00 hod do 07.45 hod. 

Zahájení: 7. 10. 2022  

Obsah kroužku: 

Kroužek Komunikační technologie je dlouhodobého intenzivního charakteru a je určen pro žáky a žákyně 

od 1. do 9. třídy. V první části KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE žáci prochází výukou nácviku psaní 

na klávesnici metodou naslepo. Ta je přizpůsobena i pro nejmladší školou povinné účastníky a žáky 

zdravotně znevýhodněné. Po zdárném ukončení výuky následuje např. trénink za účelem dosažení vyšší 

přesnosti a rychlosti, procvičováni české gramatiky a výuka a výuka psaní na numerické klávesnici. 

Paralelně se také dostaneme k tématu komunikace - přehled, vývoj a konstrukce současných i historických 

prostředků komunikace včetně žákovských experimentů. 

V druhé části kroužku ČTENÍ, PSANÍ, POROZUMĚNÍ se žáci naučí základům strojového těsnopisu. 

Ten mohou využít nejen budoucí doktoři, policisté, soudní zapisovatelé, ale také leckteří v běžném 

osobním, či pracovním životě. Dále se budeme zabývat čtením běžných a odborných textů, jejich psaním 

a porozumění. 

Témata budou rozvrhnuta do jednoho či více roků podle možností a píle každého jednotlivého žáka. 

Zájemci se budou moci v rámci kroužku připravit k přijímacím zkouškám na SŠ a technickou soutěž. 
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Kroužek robotiky 

Zajišťuje: Bc. Jonáš Ehrlich 

Kontakt: ehrlich@skolajinocany.cz 

Vyučovací čas: 14.15 hod do 15.15 hod. 

Zahájení: 7. 10. 2022  

Obsah kroužku: 

Kroužek robotiky je určen pro žáky a žákyně od 4. do 9. třídy, kteří se zajímají o robotiku a programování, 

nebo si jen chtějí upevnit a prohloubit znalosti z I. a II. stupně ZŠ. Předpokládá se, že žáci chodí 

na kroužek rádi, chtějí se sami něčemu naučit a svědomitě se připravují na jednotlivé hodiny.  

V první části budeme pracovat se stavebnicí LEGO MINDSTORMS. Ukážeme si různé konstrukční 

postupy a zlehka zabrousíme do tajů fyziky. V druhé části zkusí žáci hotová vozítka rozpohybovat. 

K tomu využijeme programovací jazyk NEPO. A nakonec si žáci vyzkouší stavět lego kostičky přímo 

v počítači, v programu Studio 2.0.  

Základní témata: offline kódování, lego mindstorm, open roberta lab, programovací jazyk NEPO, soutěž 

ČVUT 


