
Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1 

IČO 60433281; tel.: 233 551651; www.zsdolakova.cz 

 

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ (KROUŽKŮ) 2022/2023 

Zájmové útvary (kroužky) jsou placené rodičem. Školné pro zájmové útvary je stanoveno na 250,- Kč za měsíc. 

Platby:                  říjen – prosinec  750,- Kč                    leden – květen  1 250,- Kč 

Dítě přihlašujte e-mailem vedoucímu kroužku a s platbou vyčkejte až na instrukce, zda se kroužek naplnil dostatečným počtem 

žáků a zda bude otevřen. Do textu e-mailu uveďte: jméno a příjmení dítěte, třídu a název kroužku. 

INTERNÍ KROUŽKY (vedou je vyučující): 

 

 

 

 

 

EXTERNÍ KROUŽKY (zajišťuje a vede externí firma) – nezajišťuje škola, pouze poskytuje prostory, přihlášky a platba 

probíhá pouze externí firmě: 

Softballový klub JOUDRS 

Přihlašování mailem:  
http://joudrs.cz/prihlasky/prihlaska-skolni-krouzky/   

1. a 2. ročník      Softball – sportovní hry úterý 13.30 – 14.30 

3. až 5. ročník    Softball – sportovní hry úterý 14.30 – 15.30 

KROUŽKY 
Přihlašování mailem: 
info@krouzky.cz  

KREATIVNÍ DÍLNA 1. až 5. roč. pondělí 14.00 – 15.00 

VÝTVARNÝ KROUŽEK 1. až 5. roč. pondělí 15.10 – 16.10 

ANGLIČTINA 1. TŘÍDA pro 1. třídu středa 14.00 – 15.00 

ANGLIČTINA 2. TŘÍDA pro 2. třídu středa 15.10 – 16.10 

FLORBAL 

Přihlašování na stránkách: 
https://www.krouzekpp.cz/krou%C5%BEky/praha-a-s%C4%8D-20222023   

1. a 2. roč. středa 14.00 – 15.00 

3. až 5. roč.  čtvrtek 14.00 – 15.00 

TANEC Přihlašování na stránkách: 
https://www.krouzekpp.cz/krou%C5%BEky/praha-a-s%C4%8D-20222023   

1. až 5. roč. čtvrtek 14.00 – 15.00 

DETEKTIVNÍ KROUŽEK Přihlašování na stránkách: 
https://www.krouzekpp.cz/krou%C5%BEky/praha-a-s%C4%8D-20222023 

1. až 5. roč. čtvrtek 15.30 – 16.30 

ŠACHY 

Přihlašování mailem:  
info@sachovykrouzek.cz    

1. až 5. ročník pondělí 13.45 – 14.30 
 

BRICKS4KIDZ 
Přihlášení na stránkách: 
https://www.veselaveda.cz/krouzky/praha-8/   

1. – 3. ročník     motorizované modely z lega úterý 14.00 – 14.50 

VESELÁ VĚDA 

Přihlášení na stránkách: 
https://www.veselaveda.cz/krouzky/praha-8/   

1. – 5. ročník pondělí 14.00 – 15.00 
učebna 6. C 

 

6. ročník Anglický jazyk – příprava na jazykové zkoušky 
Vedoucí kroužku: Mgr. Králová 

čtvrtek 7.00 – 7.45 h 
mariana.kralova@dolakova.cz 

VS: 324423 

7. ročník Anglický jazyk – příprava na jazykové zkoušky 
Vedoucí kroužku: Mgr. Mariana Králová 

úterý 7.00 – 7.45 h 
mariana.kralova@dolakova.cz 

VS: 324424 

8. ročník Anglický jazyk – příprava na jazykové zkoušky 
Vedoucí kroužku: Mgr. Mariana Králová 

pondělí 13.50 – 14.35 h 
mariana.kralova@dolakova.cz 

VS: 324425 

8. a 9. 
ročník 

Klub mladého diváka – 4 divadelní představení 
ročně   500,- Kč  

více informací: 
jana.tvrznikova@dolakova.cz 
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