
UŽITEČNÉ ODKAZY:  
 DDM v Praze: http://www.volnycaspraha.cz/o-nas/adresar-ddm 
 ZUŠ v Praze: 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vybrane_mestske_organizace/skoly_a_skolska_zarizeni_z
rizovana_hmp/zakladni_umelecke_skoly/index.html 

 Sport v Praze: https://www.prahasportovni.cz/ 
 Městská knihovna Hl.m. Praha: www.mlp.cz 
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5.1 
 

KROUŽKY A VOLNÝ ČAS  
 

    
  Pro dobrou integraci dítěte a rychlé osvojení českého jazyka je důležité podnětné trávení volného 

času v kontaktu s českojazyčným prostředím. V ČR je tradičně dobře rozvinutý systém a bohatá 
nabídka organizovaných kroužků a volnočasových aktivit, které doporučujeme využívat! 
 
PATŘÍ SEM:  

 sportovní kroužky a oddíly 
 výtvarné, hudební a taneční kroužky 
 turistické a skautské oddíly 
 další zájmové činnosti (šachy, modelářství, vědecké kroužky…) 
 cizí jazyky 
 nízkoprahové kluby 

 

 

 

 

TIP:   
Volný čas s rodinou 

 I ve volném čase s rodinou je možné pomoci dětem s rozvojem češtiny. Doporučujeme 
sledovat a poslouchat české pohádky nebo filmy (vhodné jsou i audioknihy), večerníčky a 
hudbu, knihy a časopisy pro děti. Důležité je i propojování mateřského jazyka s tím, co dítě zná 
v češtině. K tomu se hodí dvojjazyčné materiály - například časopis pro děti Kamarádi 
vydávaný spolkem Zaedno. Doporučujeme také časté výlety za českými památkami, přírodou a 
kulturou. 

 Skvělým místem pro volný čas i školní přípravu jsou veřejné knihovny. Doporučujeme zřídit si 
čtenářský průkaz a využívat dostupných knih, časopisů a audiovizuálních materiálů. V 
knihovnách jsou také k dispozici počítače s přístupem na internet. Kromě toho knihovny často 
organizují různé kulturní programy nebo doučování. 

Řada těchto aktivit se organizuje samostatně (např. sportovní oddíly), ale většina je zaštítěna 
specializovanou organizací. To je nejčastěji: 

 Dům dětí a mládeže (DDM) tyto veřejné instituce zřizuje obvykle obec. Zajišťují kroužky a další 
aktivity pro děti za dostupné ceny. 

 Základní umělecká škola (ZUŠ) 
 Zejména pro mladší děti pak kroužky často organizuje i přímo škola (či školka), do níž docházejí 

a mají pak možnost do nich chodit přímo z družiny. Jazykové kroužky pro děti často provozují i 
jazykové školy. 

VČ 
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USEFUL L INKS:  
 Youth Centres in Prague: http://www.volnycaspraha.cz/o-nas/adresar-ddm 
 Elementary Art Schools  in Prague: 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vybrane_mestske_organizace/skoly_a_skolska_zarizeni_z
rizovana_hmp/zakladni_umelecke_skoly/index.html 

 Sports in Prague: https://www.prahasportovni.cz/ 
 Municipal Library of Prague: www.mlp.cz 
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5.1 
 

HOBBY GROUPS AND LEISURE TIME 
 

    
  Spending your leisure time in a meaningful way in a Czech-speaking environment is very important 

for the child‘s successful integration and rapid learning of the Czech language. In the Czech Republic, 
there is a traditional and well-established system with a variety of extracurricular activities that we 
can only recommend!  
 
THIS INCLUDES:  

 sports activities and teams 
 art, music and dance groups 
 tourist clubs and the scout movement 
 other leisure time activities (chess, model-building, science clubs…) 
 foreign language learning 
 low-threshold clubs 

 

 

 

 

  

TIPS:   
Family leisure time 

 Children can also be encouraged to learn Czech when spending leisure time with their 
families.  We recommend watching or listening to Czech fairy-tales or films (audiobooks are 
also suitable), regular evening programming on TV (Večerníček) and music, books and 
magazines for children. It is also important to connect the child’s first language and with their 
knowledge of Czech. Bilingual materials are a very good tool for this – for example the 
Kamarádi magazine (Friends) published by the Zaedno association. We also advise to taking 
family trips to see Czech cultural heritage and natural landscape, etc.      

 A great place to spend free time or prepare for school are public libraries. Get a membership 
card and you can access all the available books, magazines and audiovisual materials. 
Computers with an internet connection are available there. Libraries also organise various 
cultural programmes or provide tutoring. 

Some of these activities are organized independently (e.g. sports clubs), but the majority are 
managed by  specialised organisations, most often: 

 Youth Centres (Dům dětí a mládeže – DDM) these public institutions are usually founded by 
municipalities.  They organise extracurricular activities for affordable prices.  

 Elementary Art School (Základní umělecká škola – ZUŠ) 
 Many extracurricular activities, especially for the youngest children, are usually available at 

the same primary schools or kindergartens that the child goes to and can be attended straight 
from the after-school club. Many language schools organise language activities for children. 

VČ 
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