
Kroužky, které zajišťujeme ve spolupráci s externími lektory: 

Kroužek Robotika s legem, 1. stupeň, pondělí, 15.00 – 16.00 h 

(u tohoto kroužku mohou být ve skupině děti různého věku, není nutné vyhradit kroužek jen 

pro děti určitého věku, lektor dokáže pracovat s dětmi různého věku v jedné skupině, děti 

pracují ve dvojicích se stavebnicí a tabletem) 

Kroužek Latinskoamerických tanců, 1.-7. třída, pondělí, 14.00 – 15.00 h                     

Kroužek Angličtina pro 1. třídu, úterý, 13.00 – 14.00 h                           

Kroužek Angličtina pro 2. třídu, úterý, 14.10 – 15.10 h 

Kroužek Angličtina pro 3.-4. třídu, středa, 14.10 – 15.10 h          

Kroužek Hip Hop a Street Dance, 1.-7. třída, středa 15.10 – 16.10 h                              

Florbal pro 1.- 3. třídu, čtvrtek, 14.00 – 15.00 h 

Florbal pro 4.- 7. třídu, čtvrtek, 15.10 – 16.10 h 

Sportovní kroužek pro 1.-7. třídu, čtvrtek, 16.15 – 17.15 h                                 

(zde budou mít děti všeobecnou sportovní průpravu, atletiku, parkour, míčové sporty – prostě 

kroužek plný sportovního vyžití) 

Přihlášky: ZDE 

Zajišťuje: Kroužky.cz  www.krouzky.cz  

Dotazy: mob. 776 456 497, brno@krouzky.cz 

Kontaktní osoba: Veronika Kaloudová, 776 878 471 

  

  

https://www.krouzky.cz/?chosenRegion=4&chosenObvod=&chosenSkola=1129&chosenKrouzek=
http://www.krouzky.cz/
mailto:brno@krouzky.cz


Kroužek AJ s rodilým mluvčím pro 6. a 7. třídy, středa, 15.30 – 16.30 h 

Kroužek AJ s rodilým mluvčím pro 8. a 9. třídy, středa 16.30 – 17.30 hod. 

(ve školním roce 2021/2022 otevírá své jazykové kroužky angličtiny na ZŠ Arménská 

akreditovaná škola HOPE, o výuku se postarají kvalifikovaní a zkušení rodilý mluvčí, kteří 

dětem předvedou, jak je výhodné a zábavné umět anglicky a připraví dětí na přijímací zkoušky 

na SŠ.) 

Přihlášky: ZDE (6.-7. ročník) 

      ZDE (8.-9. ročník)  

Zajišťuje: HOPE Jazykový servis https://jazykovyservis.cz/detske-kurzy/  

Kontaktní osoba: Richard Vaculík, 731 312 083  

 

Judo a sebeobrana pro 1. stupeň, středa 15.30-16.30 h 

Přihlášky: ZDE  

Zajišťuje: SK TORI JUDO https://www.judo-brno.cz/  

Kontaktní osoba: Lukáš Hořt tel. 777 894 224 

  

Gymnathlon SPORTMIX pro žáky 6.-9. let, pondělí 15.30-16.30 h 

Přihlášky: ZDE 

Zajištuje: Gymnathlon https://www.gymnathlon.cz/  

Kontaktní osoba: Beatriz Prečanová, 721 966 483 

 

https://jazykovyservis.cz/jazykove-vzdelavani/kurzy/study-english-s-rodilym-mluvcim-6-7-trida/
https://jazykovyservis.cz/jazykove-vzdelavani/kurzy/study-english-s-rodilym-mluvcim-8-9-trida/
https://jazykovyservis.cz/detske-kurzy/
https://www.judo-brno.cz/prihlaska/
https://www.judo-brno.cz/
https://www.gymnathlon.cz/registrace-zs-armenska-brno-bohunice-1084
https://www.gymnathlon.cz/

