DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ
NABÍDKA MIMOŠKOLNÍ ČINNOSTI
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022



Dům dětí a mládeže Spálené Poříčí, Tyršova 31, 335 61 Spálené
Poříčí
fb: DDM SPÁLENÉ POŘÍČÍ – DOMEČEK
e-mail: ddm-spaleneporici@centrum.cz

www.domecek-spaleneporici.cz



Milé děti, vážení rodiče!
Minulý školní rok byl z důvodu epidemie v mnoha směrech netradiční a vlastně téměř
s nulovou účastí, proto nebudeme uvádět číselná srovnání s předchozími roky. Věřím, že
se brzy náš provoz vrátí do starých kolejí, budeme všichni zdrávi a poučeni skutečností, že
naše zdraví je tou nejcennější devizou v životě.
Dobu, kdy jsme se nemohli scházet, jsme využili pro přípravu letní táborové činnosti, akcí
na příští školní rok a v květnu a červnu jsme po rozvolnění pro děti připravovali mnoho
akcí a zábavy. V provozu byl naplno i klub Domečkáři.
O letních prázdninách jsme zorganizovali čtyři příměstské tábory: ,,KONEC DOBY
LEDOVÉ“, ,,CESTA KOLEM SVĚTA“ a dva třídenní keramické tábory. Jsme rádi, že
jsme mohli tábory uskutečnit i při dodržování zvýšených hygienických podmínek.
Provoz Domečku začne v úterý 1.9. 2021 od 9:00 hod., kdy si můžete do Domečku chodit
pro informace do 14:00hod.
Klub Domečkáři bude v provozu od 2.9.2021 11:30 do 15:30hod.

Kroužky letos uvedeme v činnost už v polovině září, jako malou kompenzaci za
covidovou dobu v minulém školním roce. Od 13. 9. do 17.9. 2021, se budou konat
zahajovací a informační schůzky. Na nich si domluvíme pevný časový plán
kroužků tak, aby co nejvíce vyhovoval všem zúčastněným. Aktivní práce kroužků
začne v následujícím týdnu po informačních schůzkách, dle domluvy s
vedoucími. Vaše účast na informačních schůzkách je ve Vašem zájmu. Rádi
bychom se domlouvali i s rodiči, proto si udělejte na schůzky čas.

!!! PŘIPOMÍNÁME!!!
Klub dětí DOMEČKÁŘI je v provozu od 02. 09. 2021 od 11:30 hod. do 15:30 hod.
Zápisné: 600,-/školní rok (možnost pololetní platby – 350,-Kč/pololetí)
Vedoucí: Bc. Stanislava Rybáková, Nikola Nešťáková

Abychom ještě více zlepšili naši vstřícnost k Vám, žádáme Vás o Vaše návrhy, nápady, spolupráci, ale i o námitky,
připomínky a požadavky k naší práci.

Velmi děkujeme za podporu Městskému úřadu Spálené Poříčí, díky němuž má
Domeček novou fasádu a novou střechu. Našemu Domečku to teď opravdu
moc sluší!
Za podporu a spolupráci děkujeme i ZŠ Spálené Poříčí, DDM Blovice - naší mateřské organizaci a samozřejmě
děkujeme za podporu Vám rodičům, kteří nám své děti s důvěrou svěřujete a my se snažíme Vaše děti zabavit a
smysluplně vyplnit jejich volný čas. To by nebylo možné bez spolupráce s externími pracovníky, kteří si
ukrajují každý týden ze svého volného času a za malou finanční odměnu se zodpovědně dětem věnují.

Moc všem děkuji, Vaší podpory a spolupráce s námi si
nesmírně vážím!!!

PŘEHLED VOLNÝCH DNŮ A PRÁZDNIN VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Datum volna

Den volna

Důvod volna

28. září 2021

Úterý

Den české státnosti

28. října 2021

Čtvrtek

Den vzniku samostatného Československa

27. a 29. října 2021

Středa, pátek

Podzimní prázdniny

17. listopadu 2021

Středa

Den boje za svobodu a demokracii

23. prosince 2021 do 2. ledna 2022

Čtvrtek až neděle

Vánoční prázdniny

4. února 2022

Pátek

Pololetní prázdniny

7. února - 11. února 2022

pondělí až pátek

Jarní prázdniny

14. do 18. dubna 2022

Čtvrtek až pondělí

Velikonoční prázdniny

1. květen 2022

Neděle

Svátek práce

8. květen 2022

Neděle

Den vítězství

1. července do 31. srpna 2022

Pátek, čtvrtek

Letní prázdniny

ČINNOST DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE DOMEČEK VE SPÁLENÉM POŘÍČÍ

-

kroužky

- zážitkové programy

-

akce pro veřejnost

- letní táborové činnosti

-

práce s rodinou

- příměstské tábory

-

otevřené kluby dětí

- spontánní činnost

-

zájmová činnost pro děti i dospělé

- kurzy

-

příležitostné akce

- metodické programy

-

výlety

- sportovní akce a turnaje

-

pobytové tábory

- soutěže a vystoupení

-

práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi nadanými

Jsme tu pro Vás a Vaše děti, připojte se jakkoli k naší práci.
604 285 793 - Bc. Pavlína Tymlová
702 479 733 - Zuzana Dovínová
722 004 991 - Bc. Stanislava Rybáková
601 381 622 – Nikola Nešťáková
Klub dětí Domečkáři
Bc. Stanislava Rybáková 722 004 991 + Nikola Nešťáková 601 381 622
e-mailová adresa: ddm-spaleneporici@centrum.cz
www.domecek-spaleneporici.cz
fb: DDM SPÁLENÉ POŘÍČÍ - DOMEČEK

Navrhněte, co byste rádi
v Domečku měli my uděláme vše,
abychom Vám vyhověli…

MÁTE ZÁJEM O NOVINKY?
TADY JSOU:

Pro děti od:

kroužek plný záhad HLAVOLAM

3. třídy

sportovní kroužek KRUHÁČ

4. třídy

kroužek šití ZÁPLATKY

4. třídy

výtvarný kroužek TVOŘIVÉ DÍLNY

4. třídy

FLORBAL PRO HOLKY

2. – 9. třída

střelecký kroužek BAMBITKY

4. třídy

turistický kroužek LEDŇÁČEK

3. třídy

Více podrobností o jednotlivých novinkách je uvedeno v nabídce u
příslušného dne,
kdy se kroužek bude s největší pravděpodobností konat.
!!! Zahajovací schůzky nestanovují pevný den
ani čas dalšího konání schůzek !!!
Časy i dny jsou nabídkové a pokud to bude
možné, na jiných termínech se můžeme
domlouvat.

!!! DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ !!!
PLATÍ AKCE DOMEČKU – 2 KROUŽKY + 1 ZDARMA!!!
Pokud se dítě přihlásí na dva placené zájmové kroužky (kromě klubu Domečkáři a kroužků
vybraných z Novinek), má třetí kroužek po celý školní rok bez poplatku.

Do zvýhodnění 2+1 zdarma se nepočítá účast v Klubu – Domečkáři a nové kroužky
ABY SI MOHLI VŠICHNI NOVÍ ÚČASTNÍCI KROUŽKY VYZKOUŠET,
NABÍZÍME U KROUŽKŮ VYBRANÝCH Z „NOVINEK“ V PRVNÍM
POLOLETÍ MOŽNOST BEZPLATNÉ ÚČASTI.
!!! PLATBA KROUŽKŮ NA KONCI MĚSÍCE ŘÍJNA PLATÍ POUZE PRO NOVÁČKY A
TY, KTEŘÍ KROUŽKY NEZNAJÍ NEBO DO NICH CHODÍ POPRVÉ.

U OSTATNÍCH VYŽADUJEME PLATBU NA PRVNÍM KROUŽKU,
NEJPOZDĚJI PAK DO KONCE ŘÍJNA!!!


Na každý kroužek je potřeba při první schůzce přinést vyplněnou přihlášku, podepsanou rodiči nebo
zákonným zástupcem. (Přihlášku si můžete vyzvednout v DDM Spálené Poříčí, budou k dispozici
v prostorách školy, přihláška je i součástí této nabídky, zašleme Vám ji elektronicky nebo si ji
můžete vytisknout na našich webových stránkách www.domecek-spaleneporici.cz.



Ti z vás, kteří ještě nepodepisovali souhlas GDPR, je nutné jej dodat s přihláškou dítěte na kroužek.



Na každý kroužek je BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ vyplnit a odevzdat přihlášku na každý kroužek
zvlášť a odevzdat nejdéle na druhé schůzce; bez přihlášky NESMÍME dítě zapsat do kroužku a ani
za dítě nepřebíráme odpovědnost, z důvodu nepřevzetí informací o dítěti, které jsou uvedeny na
přihlášce.



Zápisné na kroužky je NUTNÉ zaplatit do konce měsíce října, na druhé pololetí do konce února. Do
této doby si děti, které kroužek neznají, mohou vybrané kroužky vyzkoušet a poté se rozhodnout,
zda budou v docházce pokračovat. Pokud nebude poplatek v těchto termínech uhrazen, dítě již
nebude nadále členem zájmového útvaru a veškerá odpovědnost spojená s řádným přihlášením ze
strany organizace odpadá.



Pokud dítě nebude chtít v II. pololetí pokračovat v docházce do kroužků, je nutné dítě odhlásit;
pokud bude pokračovat v docházce a nebude mít kroužek uhrazený a v některém z následujících
měsíců po pololetí se odhlásí, je pak nutné uhradit adekvátní částku za kroužek, podle počtu
započatých týdnů docházky – minimální částka je 100,-Kč.
PŘÍPADNÉ ODHLÁŠENÍ DÍTĚTE Z KROUŽKŮ V II. POLOLETÍ JE NUTNÉ!



Žádáme rodiče, aby své děti podpořili v docházce do všech kroužků, na které se přihlásí;
pravidelnou docházkou se učí být důsledné a zodpovědné vůči sobě, svým kamarádům v kroužku a
tím si i váží práce vedoucích - zejména se to týká tanečních kroužků; přály bychom si, aby se děti
odhlašovaly pouze z vážných důvodů (přerušení docházky do kroužku vážně komplikuje výuku
tanečních formací, které jsou sestavovány podle počtů tanečnic).



Děti, které navštěvují některé sportovní kroužky, se budou minimální měrou podílet na spotřebním
materiálu souvisejícím s činností kroužku (např. florbalové míčky, míčky na stolní tenis apod. - max.
2ks za školní rok / osobu).



Pokud klienti DDM nebudou dodržovat vnitřní řád Domu dětí, budou bez nároku na vrácení
zápisného vyloučeni z kroužků a z docházky do Domečku.



V letošním roce je znovu možné kroužky platit pololetně, v celkové částce však bude pololetní platba
o 100,-Kč za rok dražší.



Časy kroužků jsou maximálně přizpůsobené rozvrhům dětí ve škole, odjezdům potřebných spojů a
možnostem vedoucích kroužků. Bude-li to v našich možnostech, po vzájemné dohodě jsme schopni
časy v rámci možností upravovat.



Kroužky nejsou povinné, ale přihlášením se do zájmového útvaru, se zavazujete k dodržování
režimu a pravidel zásad činností ZÚ. Tyto zásady stanoví řád DDM a vedoucí zájmového útvaru.



Prosíme rodiče, aby nedávali dětem cenné předměty a mobily na zájmové činnosti, organizace není
schopna zajistit ochranu a za poškození nebo ztrátu nemůžeme ručit.



Podpisem na přihlášce zákonný zástupce stvrzuje pravdivost údajů a dává souhlas k použití
informací a to pouze pro potřeby DDM Spálené Poříčí; zároveň svým podpisem dává souhlas
s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách Domečku, fb stránkách DDM,
nástěnkách a v propagačních programech souvisejících s Domem dětí a mládeže Spálené Poříčí a
s archivací těchto materiálů, pokud tomu neučiní písemně jinak.
Děkujeme.
Časový rozvrh kroužků jsme se snažili uzpůsobit tak, aby všechny děti měly možnost na zájmové
kroužky chodit nebo aby si je mohli rodiče na kroužek dopravit.
Na všechny kroužky si přineste přezůvky, které si můžete ponechat v Domečku v prostorách
šatny v tašce nebo sáčku.
Šatna slouží jako prostor pro odkládání batohů, bot a oblečení, za odcizení věcí a cenných
předmětů není organizace schopna zodpovídat.

Upozorňujeme, že v Domečku je v provozu kamerový sledovací
systém pro ochranu majetku a dětí v DDM a dále je zaveden systém
vpouštění dětí a návštěvníků DDM přes elektronického vrátného,
který monitoruje a zaznamenává veškerý pohyb v DDM od vstupu do
prostor Domečku.
Tato důležitá doplňující upozornění podléhají vnitřním směrnicím
Domu dětí a mládeže,
vydaným ředitelkou DDM Blovice Ing. Boženou Šroubkovou

ZMĚNA VEDENÍ, DNŮ I ČASŮ KROUŽKŮ VYHRAZENA
Velice rádi uvítáme vaše návrhy, připomínky, nápady i případnou spolupráci
z vašich řad.

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
pro školní rok 2021/2022

PONDĚLÍ
Pohybáček – nabízíme dopolední cvičení pro děti od cca 9 měsíců až
do 4 let s maminkami nebo tatínky. S dětmi děláme aktivity, které
stimulují jejich psychomotorický vývoj, učí je chování v kolektivu a
připravují na vstup do mateřské školy. Cvičíme, učíme se říkadla,
básničky i písničky, čímž se rozvíjí motorika, rytmika, slovní
zásoba…
Zápisné: formou kurzovného dle domluvy s vedoucí kroužku
Zahajovací schůzka: 13. 9. 2021 v 10:00 hod. v Domečku
Vedoucí kroužku: Bc. Stanislava Rybáková

Florbal pro mladší děti – pro začátečníky z 1. a 2.
třídy.
Bezkontaktní sport, finančně nenáročný a bezpečnější
než např. hokej. Florbal je týmový sport, který je ideální
pro všechny soutěživé děti. V kolektivu přátel se děti
naučí týmovému chování při hře a zároveň využití herní
strategie k poražení protihráčů. Děti se také učí
základnímu postoji, správnému držení hokejky nebo
různým herním strategiím. V případě zájmu je nutné
později zakoupit florbalovou hokejku, zpočátku jsou
možné zapůjčit. Sálová obuv na přezutí NUTNÁ!







Děti se naučí:
Základní herní techniky a strategie
Bavit se jedním z nejpopulárnějších sportů světa
Stát se součástí týmu
Týmové spolupráci a soupeření
Jak si vylepšit fyzickou kondici
Trénovat svou koncentraci a postřeh

Na první schůzku po přihlášení přinese každý člen jeden florbalový míč.
Zápisné: 500,- Kč/školní rok (možnost pololetní platby - 300,- Kč/pololetí)
Zahajovací schůzka: 13. 9. 2021 v 13:30 v tělocvičně ZŠ
Vedoucí: Václav Karlík

Trampolíny pro děti – kroužek zaměřený na cvičení na
trampolínách, při kterém se jistě zahřejeme. Vhodné pro děti,
které rády cvičí a chtějí se zdravě hýbat. Cvičení na
trampolínách šetří klouby, posiluje svaly, prospívá dýchání a
upravuje držení těla zpevněním svalů.
Kroužek bude rozdělen do dvou věkových kategorií:
Trampolíny Hopíci 1. - 4. třída a
Trampolíny Skokani 5. – 9. třída
Zápisné: 500,- Kč/školní rok (možnost pololetní platby – 300,- Kč/pololetí)
Zahajovací schůzka: 13.9. 2021 od 15:30 v Domečku
DALŠÍ SCHŮZKY DLE DOMLUVY
Vedoucí: Bc. Stanislava Rybáková

Zdravotní cvičení pro děti - kroužek Zdravotního cvičení je zaměřen k upevnění
správných pohybových návyků u dětí. Cviky jsou orientovány na
zlepšení pohybového aparátu, protažení, zaktivování ochablých
svalů a zdokonalení koordinace hrubé motoriky.
Vše bude probíhat zábavnou a hravou formou tak, aby děti do
kroužku rády chodily a zároveň byl pro ně přínosný. Cvičební
pomůcky máme k dispozici.







Co vše tento kroužek dětem přinese:
cviky jsou zaměřeny na záda, prevenci plochých nohou, správné držení těla
pomáhají v aktivaci ochablých svalů
je to jednak preventivní, ale zároveň přirozený způsob pohybu v každodenním životě
cvičení také kombinuje prvky jak samotného zdravotního cvičení, tak prvky z pilatesu nebo jógy
celý kroužek je koncipován zábavnou formou nejen pomocí cviků, ale i her
vždy se snažíme, aby byl kroužek naučný, a zároveň do něj děti rády chodily
Zápisné: 500,- Kč/školní rok (možnost pololetní platby – 300,- Kč/pololetí)
Zahajovací schůzka: 13.9. 2021 od 15:30 v Domečku
DALŠÍ SCHŮZKY DLE DOMLUVY
Vedoucí: Bc. Stanislava Rybáková

!!! NOVINKA: Hlavolam – už název kroužku nám napovídá, že
si budeme lámat hlavu se záhadami. Hádanky, záhady, doplňovačky,
logické hry atd. budou zkoušet vynalézavost jejich řešitelů. Čekají
vás
nejen
zajímavé
obrázkové
hlavolamy.
Společně
potrápíme
mozkové buňky a výborně procvičíme
myšlení i logiku. Přijďte si vyzkoušet,
jak velkou dávku trpělivosti máte,
protože té je někdy potřeba opravdu hodně, obzvláště u
hlavolamů a hádanek.
Pro děti od 3. třídy.
Zápisné: I. pololetí bez zápisného = nový kroužek, II. pololetí 300,- Kč
Zahajovací schůzka: 13. 9. 2021 od 14:00 v Domečku
DALŠÍ SCHŮZKY DLE DOMLUVY
Vedoucí: Nikola Nešťáková

Florbal pro starší děti – pro děti od 3. do 5. třídy, pro nové i
stávající florbalisty, kteří náš kroužek již navštěvovali v
minulých letech.
Podmínky stejné jako u začátečníků včetně 1 ks míčku na
florbal.
Zápisné: 500,-Kč/školní rok (možnost pololetní platby – 300,- Kč/pololetí)
Zahajovací schůzka: 13. 9. 2021 od 14:30 v tělocvičně ZŠ
Vedoucí: Václav Karlík

ÚTERÝ
Taneční kroužek MINI MIXÉR - pro děti od 1. do 5. třídy.
Tento kroužek se liší od všech následujících především v tom, že se netýká pouze jednoho
druhu tance, ale provede jeho účastníky celým pestrým tanečním světem. Budeme se učit
různé moderní a líbivé taneční choreografie na rytmické písničky.
Tanec u dětí rozvíjí pohybovou koordinaci, muzikálnost, prostorové vnímání a také
pružnost. Při tanci klademe důraz na správné
držení těla a správné technické provedení prvků.
Vhodně zvolená hudba vtáhne všechny děti do
víru tance a ty si pak odnesou z lekcí krásné
zážitky.Děti se naučí:
 Nové taneční styly
 Správné držení těla
 Vnímat rytmus
 Prostorovému vnímání
 Osvojí si základní kroky a vyzkoušejí
 Objeví kouzlo tance

rozvité figury

Zápisné: 500,- Kč/školní rok (možnost pololetní platby - 300,- Kč/pololetí)
Zahajovací schůzka: jednotná pro všechny taneční kroužky dne 13.9. 2021 v 17:00hod. v Domečku,
kde je NUTNÁ ÚČAST RODIČŮ DĚTÍ Z I.STUPNĚ z důvodu domluvy na konání kroužků.
DALŠÍ SCHŮZKY DLE DOMLUVY
Vedoucí: Zuzana Dovínová

Kroužek aerobicu – pro děti od 1. do 5. třídy.
Kroužek Aerobiku je vhodný pro všechny děti, které mají
rády pohyb a hudbu. Děti se zde naučí základní
aerobicové kroky a prvky, na kterých budou postaveny
jednoduché a později i složitější sestavy a choreografie.
Zároveň se dozvědí, jak správně držet tělo, jak vnímat
rytmus hudby a jak se přirozeně hýbat do rytmu hudby.
Nedílnou součástí tréninků jsou také informace o tom, jak
se před cvičením správně rozcvičit a protáhnout a že po
cvičení je důležité umět se vydýchat a nechat tělo
relaxovat. Budeme se učit sestavy aerobicu a
stepaerobicu, posilování, protahování, naučíme se taneční
choreografie, které zatančíme na Akademii DDM nebo
příležitostných akcích Domečku.
Zápisné: 500,- Kč/školní rok (možnost pololetní platby - 300,- Kč/pololetí)
Zahajovací schůzka: jednotná pro všechny taneční kroužky dne 13. 9. 2021 v 17:00hod. v Domečku,
kde je NUTNÁ ÚČAST RODIČŮ DĚTÍ Z I.STUPNĚ z důvodu domluvy na konání kroužků.
DALŠÍ SCHŮZKY DLE DOMLUVY
Vedoucí: Zuzana Dovínová

Kroužek MišMaš – děti z MŠ by měly co možná nejdříve poznat, jak aktivně je možné
trávit volný čas, a právě to jim chceme prostřednictvím kroužků nabídnout. Kroužek pro
malé šikulky předškolního věku, který je zaměřený na tvořivost, dovednost, pohyb, tanečky,
říkadla, procvičování jemné motoriky, malování…zkrátka všehochuť různých činností.
Náplň kroužku je různorodá, aby si každé dítě mohlo najít vlastní aktivitu, která ho bude
zajímat a díky tomu se naučí aktivně a smysluplně využívat svůj volný čas.
Děti se naučí:







kroužek podněcuje psychomotorické funkce, rozvíjí smyslové
vnímání a cit pro estetičnost
pracovat s netradičními materiály
vytvářet krásné, originální předměty
smyslem kroužku je obohatit dětskou mysl a fantazii
snažíme se, aby byl kroužek naučný, a aby do něj děti rády chodily

Zápisné: 500,- Kč/školní rok (možnost pololetní platby – 300,- Kč/pololetí)
Zahajovací schůzka: 14.9. 2021 od 15:30 v Domečku
DALŠÍ SCHŮZKY DLE DOMLUVY
Vedoucí: Zuzana Dovínová, Nikola Nešťáková

Keramický kroužek Hliněnky – pro děti od 4. do 6. třídy.
Tvoření z keramické hlíny pro děti, které práci s hlínou už
znají nebo se jí chtějí naučit.
Zápisné: 700,- Kč/školní rok (možnost pololetní platby – 400,Kč/pololetí)
Zahajovací schůzka: 16.9. 2021 od 14:30 v Domečku
DALŠÍ SCHŮZKY DLE DOMLUVY
Vedoucí: Bc. Pavlína Tymlová

Keramický kroužek K(N)OFLÍCI – pro děti od 7. do 9.
třídy a starší. V tomto velmi oblíbeném kroužku se děti
naučí pracovat s hlínou, tvořit pěkné a netradiční výrobky
a seznámí se s modelářskými technikami. Kroužek
keramiky nejenže rozvíjí jemnou motoriku a manuální
zručnost, ale díky souhře rukou a myšlení dochází ke
zlepšení mozkových funkcí a zapojení obou hemisfér. Děti
si zkusí možnosti tohoto materiálu, naučí se různé techniky
nebo také barvení hlíny pomocí engob. Kroužek jim
přinese radost, osobní uspokojení a možnost
sebevyjádření. Z kroužku Keramiky si každé dítě odnese domů spoustu krásných výrobků,
vytočených třeba i na hrnčířském kruhu.
Děti se naučí:
 Jak se vyrábí keramika
 Různé modelářské techniky
 Pracovat s keramickou hlínou
 Vyrobit vlastnoručně hrníček, svícen a mnoho dalších předmětů
 Zapojit svou fantazii a rozvíjet kreativitu
Zápisné: 700,- Kč/školní rok (možnost pololetní platby – 400,- Kč/pololetí)
Zahajovací schůzka: 16.9. 2021 od 15:00 v Domečku
DALŠÍ SCHŮZKY DLE DOMLUVY
Vedoucí: Bc. Pavlína Tymlová

Dívčí klub a ruční práce – kroužek plný tvoření, vhodný pro šikovná děvčata, která chtějí
nahlédnout do světa módy, tvoření, kosmetiky, výroby šperků, naučit si vytvořit něco pro
sebe a své milé. Kroužek nebude zaměřený na jeden druh tvorby, budeme kreativní a tvořiví
ve všem, co bude děvčata zajímat a co si budou chtít zkusit vytvořit.
Tento kroužek je určený i pro všechny parádnice a slečny, které
se chtějí líbit. Dívky zde získají spoustu dobrých rad, jak pečovat
o svůj zevnějšek a vše si zároveň prakticky vyzkoušejí. Slečny si
můžou sdělit například to, jaké jsou
současné trendy v ženských účesech
podle tvaru obličeje, jak se učesat na
běžný den či večírek, čekají je
zajímavé rady ohledně líčení na
různé příležitosti a dle ročního
období, naučí se pečovat o nehty a
v neposlední řadě si zkusí, jak sladit oblečení s různými
doplňky, například na triky s šátkem, u kterého si vyzkoušejí
všemožné způsoby vázání.
Potřeby: vlastní líčidla (make-up, oční stíny, řasenka, pudr,
rtěnka, lesk na rty apod.)
Zápisné: 600,- Kč/školní rok (možnost pololetní platby – 350,- Kč/pololetí)
Zahajovací schůzka: 06. 10. 2021 od 16:30 v Domečku
DALŠÍ SCHŮZKY DLE DOMLUVY
Vedoucí: Nikola Nešťáková

POHYBOVÝ KURZ PRO DOSPĚLÉ
NÁZEV KURZU
1

VEDOUCÍ KURZU

ČAS KONÁNÍ

CENA

CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ
Bc.Stanislava Rybáková 1x týdně dle domluvy kurzovné
trampolíny, posilovací cvičení,
- nejlépe úterý
zpravidla 50,-/hod.
bossu

STŘEDA
Florbal pro pokročilé – pro starší florbalisty, děti z II. stupně ZŠ, které náš kroužek
již navštěvovaly v minulých letech nebo mají zkušenost s florbalem z jiných
organizací.
Podmínky stejné jako u začátečníků a starších dětí, včetně míčku na florbal a
vlastní hokejky.
Zápisné: 500,- Kč/školní rok (možnost pololetní platby - 300,- Kč/pololetí)
Zahajovací schůzka: 14.9. 2021 v 13:30hod. v tělocvičně ZŠ
Vedoucí: Václav Karlík

!!! NOVINKA:

Kroužek šití ZÁPLATKY - kroužek poskytne praktické
návody, jak si poradit s odtrženým knoflíkem, rozpáraným či děravým oděvem nebo
jak si pomocí šití něco hezkého vyrobit.
Žáci se zde seznámí s různorodými textilními a pomocnými materiály. Kromě
různých druhů stehů se můžou také naučit křížkovému vyšívání bavlnkami
na kanavu, ušijí si např. bylinkový polštářek, kapsičku na mince a jiné drobnosti,
hadrovou panenku či zvířátko. K dispozici máme dva šicí stroje, které budeme
využívat a učit se na nich šít. Nově máme k dispozici vyšívací stroj, který pracuje
sám! Pro děvčata od 4. třídy.
Děti se naučí:
 základy ručního i strojového šití
 přišít knoflík, patent, zip
 jak zapošívat a poradit si s drobnými opravami oděvů
 pracovat s elektrickým šicím strojem
 jak udělat střih
Zápisné: I. pololetí bez zápisného = nový kroužek, II. pololetí 300,- Kč
Zahajovací schůzka: 16. 9. 2021 ve 14:00hod.
DALŠÍ SCHŮZKY DLE DOMLUVY
Vedoucí: Bc. Pavlína Tymlová
Dětské paličkování - Na pohled křehká, lehká jako peří, přitom pevná s
několikasetletou tradicí - taková je krajka. Pro zručné a šikovné děti od 3. třídy
máme v naší nabídce kroužek, který se věnuje krajkářské technice paličkování.
Paličkování je známé jako tradiční technika výroby krajek. Nepředstavujte si
však paličkované výrobky jako nemoderní krajkové fiží. Paličkováním dnes
vyrobíte nejen vkusné bytové dekorace a vánoční ozdoby, ale i nádherné obrazy
nebo dokonce moderní šaty. Samotná technika přitom není nijak složitá. S trochou
cviku a trpělivosti ji zvládne úplně každý. .Naším přáním je, aby nastupující
generace předala svou zručnost generacím dalším. Podstatou je překřižování nití
různým způsobem. Základní technika je pláténko, polohod, řetízek a k tomu
se přidávají lístečky a složitější techniky, které potom vytvářejí krajky do
pruhů a ozdoby k lemům nebo různé krajkové obrázky či ozdoby. Kdo by se chtěl krajkářskému
umění přiučit, má možnost,když se přihlásí do kroužku paličkování.
Děti se naučí:
 tradiční české krájkářské technice + jak vytvořit předlohu neboli podvinek
 trpělivosti při tvoření + jak správně zapichovat špendlíky do herdule
 co je to herdule + jak udělat řetízek a tkalcovský uzel
 jak navíjet nitě na paličky + jak paličkovat podle jednoduchého obrázku
 jak provádět techniku plátýnko a polohod
to vše a mnoho dalšího se dozvíte v našem kroužku Dětské paličkování

Zápisné: 600,- Kč/školní rok (možnost pololetní platby – 350,- Kč/pololetí)
Zahajovací schůzka: 16.9. 2021 od 14:00 v Domečku
DALŠÍ SCHŮZKY DLE DOMLUVY
Vedoucí: Bc. Pavlína Tymlová

Taneční kroužek Princezny - pro MŠ a předškolní děti.
V kroužku se zaměříme na základní cítění rytmu hudby,
poznávání svého těla, jeho správné držení, dobré pohybové
návyky, ale především na radost z pohybu a tance. Věnovat se
budeme tanečním hrám, jednoduchým krokovým variacím a
tanečním sestavám a cvičení. Prostřednictvím tohoto kroužku se
malé holčičky seznámí s novými druhy tanců a naučené kroky
pak zúročí při nácviku jednoduchých choreografií. Součástí výuky je také hraní různých
tanečních her. Dalším prvkem kroužku bude i jednoduché vyrábění. Výuka probíhá
zábavnou formou pod vedením milých vedoucích.
Děti se naučí:
• vnímat hudbu a její rytmus
• držení těla a zlepší si fyzickou kondici
• nové druhy tanců
• jednoduché choreografie
• taneční hry
Zápisné: 500,-/školní rok (možnost pololetní platby – 300,-Kč/pololetí)
Zahajovací schůzka: dne 15.9. 2021 v 16:30hod. v Domečku, kde je NUTNÁ ÚČAST RODIČŮ DĚTÍ
z důvodu domluvy na konání kroužku.
DALŠÍ SCHŮZKY DLE DOMLUVY
Vedoucí: Zuzana Dovínová, Nikola Nešťáková, Bc.Stanislava Rybáková

Skřítkova dílna - pro děti od 1. do 3. třídy. V kroužku si
děti vyzkoušejí netradiční výtvarné techniky a naučí se
kreativně pracovat s nejrůznějšími materiály, jako jsou papír,
dřevo, textil, korálky, přírodní materiál, látky, vlny, aj.
Zájemce čeká například malba na sklo, na textil a na
kameny, výroba papírových dekorací či ubrousková
technika. Ruční výroba dětí je autorská a originální, každý
kousek je jedinečný. Všechny své výtvory si žáci odnesou
domů, ať už jako doplněk pro sebe či jako dárek pro své
blízké. Cílem tohoto kroužku je, aby děti byly motivovány k
výtvarným činnostem, při nichž rozvíjí svou kreativitu,
fantazii a manuální zručnost. Výtvarná činnost je jedním
z nejlepších způsobů rozvoje jemné motoriky, koordinace a zlepšení mozkových funkcí díky
zapojení obou hemisfér. Zpestřením kroužku budou i vycházky do přírody, kde si malí skřítci
najdou spoustu výrobního materiálu.
Děti se naučí:







různé výtvarné techniky – decoupage, korálkové tvoření, bavlnkování, výroba šperků a mnoho dalšího
vyzkoušejí si práci s různými materiály – např. skládání z čajových sáčků (tea bag folding) atd.
vytvářet netradiční a málo známé výrobky
vyrábět si vlastní výrobky a dekorace
zapojit svou fantazii a rozvíjet kreativitu
rozvíjet svou tvořivost

Zápisné: 500,-/školní rok (možnost pololetní platby – 300,-Kč/pololetí)
Zahajovací schůzka: 15.9. 2021 od 15:30 v Domečku
DALŠÍ SCHŮZKY DLE DOMLUVY
Vedoucí: Zuzana Dovínová

Keramika pro děti i dospělé – tento kroužek bude bavit děti od útlého věku až po starší děti,
introverty i extroverty… za doprovodu jejich rodičů nebo
prarodičů. Hlína je magická…. V kroužku se seznámíte
s různými
technikami
modelování
s keramickou hlínou, s používáním
keramických barev, glazur, s engobami,
zdobení sklíčky apod. Naučíte se řadu
technik práce s hlínou. Především vám
ale chceme umožnit společně si něco
vytvořit z keramické hlíny a současně
tvořivě vyplnit společný čas dětí
s dospělými.
Náplň kroužku:
 techniky práce s keramickou hlínou, glazurami a engobami
 různé druhy hlín
 modelování z volné ruky
 možnost se učit na hrnčířském kruhu
 práce dle zadaných témat i podle vlastní nálady a invence
 relaxační i výukový kroužek
 budete vytvářet keramické výrobky, které vypálíme v naší keramické peci
Zápisné: 500,- Kč/školní rok (možnost pololetní platby – 300,- Kč/pololetí) + výrobek dle váhy po vypálení
Zahajovací schůzka: 16.9. 2021 od 15:30 v Domečku
DALŠÍ SCHŮZKY DLE DOMLUVY
Vedoucí: Bc. Pavlína Tymlová

Míčové hry – sportovní kroužek je zaměřen na všestranný
rozvoj pohybových schopností a dovedností a je vhodný pro
děti od 4. do 9.třídy.
Jeho cílem je vytvářet u dětí základní pohybové návyky a
vztah k pohybové aktivitě. Náplní kroužku jsou různorodé
sportovní hry či cvičení (míčové hry, opičí dráhy, posilování,
hry na zlepšení koordinace a správného držení těla aj.). Při
výuce je herní a soutěživou formou zvyšována obratnost a
fyzická kondice žáků. Kroužek je vhodný pro děti, které si
chtějí zahrát míčové hry a poznat jejich pravidla (vybíjená,
fotbal, basket, volejbal…atd.) v tělocvičně ZŠ nebo na hřišti.
Abyste si mohli zahrát, je nutný minimální počet 10 dětí, pro
utvoření družstev. Kroužek je určen především pro ty děti,
které míčové hry rády hrají, nemají možnost si je zahrát v
takovém počtu, v jakém se zde mohou organizovaně sejít. Kroužek je určen pro hru, nikoli pro
systematický trénink.
Děti se naučí:





hrát kolektivní hry
poznat nové situace při hře
chování a hře ,,fair play“
získat fyzickou kondici

Zápisné: 500,- Kč/školní rok (možnost pololetní platby – 300,- Kč/pololetí)
Zahajovací schůzka: 15.9. 2021 od 15:30 v Domečku
DALŠÍ SCHŮZKY DLE DOMLUVY
Vedoucí: Bc. Stanislava Rybáková

Pohybový kroužek ENTENTÝKY – kroužek pro děti od 1. do
4. třídy založený na aktivním pohybu při zábavných pohybových
hrách, veselých aktivitách s netradičními pomůckami,
překonávání překážek a změření si svých pohybových
dovedností.
Kroužek je zaměřen na všestranný rozvoj pohybových
schopností a dovedností dítěte. Díky metodickému a
netradičnímu zpracování kroužku se děti naučí správně sportovat
a vytvoří si kladný vztah k pohybu. Náplní kroužku je taktéž poznávání sportovních disciplín
a soutěžení v duchu fair play. Sportovní program nemá charakter tréninku a nemá za cíl
dosažení špičkové sportovní výkonnosti. Při výuce jsou využívána všeobecně rozvíjecí
cvičení, která herní a soutěživou formou zvyšují obratnost a fyzickou kondici dětí.
Děti se naučí:
 vytváření sportovních návyků a upevňování radosti z pohybu
 zdravý vývoj dítěte a zlepšení pohybového aparátu
 děti budou rozvíjet svou obratnost, rychlost, vytrvalost a sílu pomocí her
 podporuje zdravou soutěživost a umění vyhrát či přijmout porážku
 dodržování pravidel - fair play
 děti se učí také sportovat v týmovém duchu

Zápisné: 500,- Kč/školní rok (možnost pololetní platby – 300,- Kč/pololetí)
Zahajovací schůzka: 15.9. 2021 od 15:30 v Domečku
DALŠÍ SCHŮZKY DLE DOMLUVY
Vedoucí: Bc. Stanislava Rybáková

!!! NOVINKA: Kruhový tréning –KRUHÁČ - kruhový trénink je intervalové cvičení, při
kterém se na 10-15 stanovištích procvičí celé tělo. Základní interval je 30 sekund, po kterých
následuje krátká, standardně 10-15 vteřinová, pauza na
přesun na další stanoviště. Za 1 trénink se 1 "kruháč"
projede 3-4x. Cviky na stanovištích jsou voleny tak, aby se
po sobě vždy procvičovala jiná partie. Název kruhový
trénink je odvozen z rozpoložení jednotlivých stanovišť,
kde jsou všechny cviky uspořádány do kruhu.
Děti si zde zlepší fyzickou kondici a věnují se pohybu.
Pohybem rovněž přispívají k získání sebevědomí a lepší
sebekontrole. Výuka probíhá hravou formou pod vedením
zkušeného lektora. Vhodné pro děti od 4. třídy.
Děti se naučí:
• jak získat lepší fyzickou kondici
• rozvíjet pružnost a sílu těla
• dokonaleji koordinovat pohyby
• sebekontrole a získají sebevědomí
Zápisné: I. pololetí bez zápisného = nový kroužek, II. pololetí 300,- Kč
Zahajovací schůzka: 15.9. 2021 od 15:30 v Domečku
DALŠÍ SCHŮZKY DLE DOMLUVY
Vedoucí: Bc. Stanislava Rybáková

ČTVRTEK
Keramický kroužek pro nejmenší - Střípek
kroužek keramiky, je vhodný pro všechny tvořivé
děti. Osvojí si zde základní modelářské techniky,
dozvědí se, jak probíhá proces vytváření
keramických výrobků, naučí se, jak hotové
výtvory barvit a jaké barvy používat. Mohou zde
projevit svou kreativitu a představivost, navíc si
domů z hodin odnesou spoustu hezkých výrobků,
kterými Vás jistě potěší.
Kroužek je určen pro děti od 1. do 3. třídy.
Děti se naučí:
•
•
•
•

základy modelářské techniky
jak probíhá celý proces vytváření keramických výrobků
jak hotové výrobky barvit a jaké barvy používat
projevit svou kreativitu a představivost

Zápisné: 600,- Kč/školní rok (možnost pololetní platby – 350,- Kč/pololetí)
Zahajovací schůzka: 16.9.2021 od 13:00 v Domečku
DALŠÍ SCHŮZKY DLE DOMLUVY
Vedoucí: Bc. Pavlína Tymlová

Taneční kroužek MIXÉR
- pro děti od 5. do 9. třídy
Tento kroužek se liší od všech následujících především v tom, že se netýká pouze jednoho
druhu tance, ale provede jeho účastníky celým pestrým tanečním světem. Budeme se učit
různé moderní a líbivé taneční choreografie na rytmické písničky.
Tanec u dětí rozvíjí pohybovou koordinaci, muzikálnost, prostorové vnímání a také pružnost.
Při tanci klademe důraz na správné držení těla a správné technické provedení prvků. Vhodně
zvolená hudba vtáhne všechny děti do víru tance a ty si pak odnesou z lekcí krásné zážitky.
Děti se naučí:
 Nové taneční styly
 Správné držení těla
 Vnímat rytmus
 Prostorovému vnímání
 Osvojí si základní kroky
 Vyzkoušejí rozvité figury
 Objeví kouzlo tance

Zápisné: 500,- Kč/školní rok (možnost pololetní platby – 300,- Kč/pololetí)
Zahajovací schůzka: jednotná pro všechny taneční kroužky dne 13.9. 2021 v 17:00hod. v Domečku,
kde je NUTNÁ ÚČAST RODIČŮ DĚTÍ Z I. STUPNĚ z důvodu domluvy na konání kroužků.
DALŠÍ SCHŮZKY DLE DOMLUVY
Vedoucí: Zuzana Dovínová

Kroužek aerobicu – pro děti od 6. do 9. třídy.
Kroužek Aerobiku je vhodný pro všechny děti, které
mají rády pohyb a hudbu. Děti se zde naučí základní
aerobicové kroky a prvky, na kterých budou postaveny
jednoduché a později i složitější sestavy a choreografie.
Zároveň se dozvědí, jak správně držet tělo, jak vnímat
rytmus hudby a jak se do něj přirozeně hýbat. Nedílnou
součástí tréninků jsou také informace o tom, jak se
před cvičením správně rozcvičit a protáhnout a že po
cvičení je důležité umět se vydýchat a nechat tělo
relaxovat. Budeme se učit sestavy aerobicu a
stepaerobicu, posilování, protahování, naučíme se
taneční choreografie, které zatančíme na Akademii
DDM nebo příležitostných akcích Domečku.
Zápisné: 500,- Kč/školní rok (možnost pololetní platby - 300,- Kč/pololetí)
Zahajovací schůzka: jednotná pro všechny taneční kroužky dne 13.9. 2021 v 17:00hod. v Domečku,
kde je NUTNÁ ÚČAST RODIČŮ DĚTÍ Z I. STUPNĚ z důvodu domluvy na konání kroužků.
DALŠÍ SCHŮZKY DLE DOMLUVY
Vedoucí: Zuzana Dovínová

Kytarový kroužek BRNKÁLEK – pro mírně pokročilé a pokročilé.
V kytarovém kroužku žáci získají potřebné dovednosti ve hře
na tento hudební nástroj. Naučí se zde základní akordy a
rytmy. Do výuky lze zařadit nejen doprovodnou kytaru, ale
také vybrnkávání podle not. Žánrově je možno zaměřit se např.
na folk a country, rock, lidové písně nebo písně z pohádek.
Kromě samotné hry na kytaru se zájemci mohou naučit i
transponování (tj. převedení písně do jiné tóniny). Získané
dovednosti děti uplatní třeba u táboráku, na výletě nebo při
rodinných sešlostech.
Na
kroužku
kytary
přistupujeme ke každému
jednotlivému
žáku
individuálně, neboť za
nejdůležitější
považujeme především
zájem o hru na kytaru a snažíme se dítě hrou na kytaru
nadchnout…důležité je uvědomit si jeho individualitu.
Kroužek je zájmový, nenahrazuje výuku v Lidových
školách.
Zápisné: 500,- Kč/školní rok (možnost pololetní platby – 300,- Kč/pololetí)
Zahajovací schůzka: 16.9. 2021 od 13:45 v Domečku
DALŠÍ SCHŮZKY DLE DOMLUVY
Vedoucí: Ing. Božena Šroubková

Mlsounovo vaření – V kroužku vaření se děti naučí připravovat chutné
pokrmy české kuchyně. Vyzkouší si teplou i studenou kuchyni – předkrmy,
polévky, hlavní jídla, saláty, zákusky a během přípravy jídel se seznámí s
etiketou stolování, hygienickými zásadami a pravidly zdravé výživy. Také
se dozví zajímavé informace o skladbě potravin a naučí se je vhodně
kombinovat. Tento kroužek podpoří u dětí kreativitu, fantazii a snad i chuť
pomáhat rodičům doma při vaření. Po přípravě jídla děti své kuchařské
výtvory společně snědí. Přijďte se přesvědčit, že vaření a pečení není nic těžkého a vaše
recepty si můžeme vyzkoušet. Kroužek je určen pro děti od 1. třídy.
Děti se naučí:






Jak může být vaření jednoduché a zábavné
Připravovat předkrmy, polévky, hlavní jídla, zákusky, saláty i jednohubky
Základy mezinárodní kuchyně a cizokrajných jídel
Recepty na různé nápoje a drinky
Zvládnout základy stolování a gastronomie

Zápisné: 500,- Kč/školní rok (možnost pololetní platby – 300,- Kč/pololetí)
Zahajovací schůzka: 16.9.2021 od 13:45 v Domečku
DALŠÍ SCHŮZKY DLE DOMLUVY
Vedoucí: Jana Herboltová

Kroužek pro malé tanečníky a tanečnice DOMINO - kroužek pro
děti od 5- ti let (mladší jen po dohodě), starší děti z kroužku pomáhají
mladším a vytváříme tak taneční soubor pro všechny zájemce o
regionální tradice a spálenopoříčskou kulturu. Vhodné pro děti, které se
nebojí zpívat, chtějí vystupovat v poříčském kroji a zajímají se o to, jak
se dříve žilo. Naučíme se společně lidové tanečky, z kterých sestavíme
taneční pásmo. Zařadíme hry, výlety, popřípadě seminář s přespáním v
Domečku v jarních měsících.
Rodinným příslušníkům a kamarádům v průběhu roku i na konci školního roku na Akademii
kroužků předvedeme, co jsme se naučili.
Zápisné: 500,- Kč/školní rok (možnost pololetní platby – 300,- Kč/pololetí)
Zahajovací schůzka: 16.9. 2021 od 16:00 v Domečku
DALŠÍ SCHŮZKY DLE DOMLUVY
Vedoucí: Ing. Božena Šroubková

Kroužek deskových her – kroužek plný zábavy, kterou si děti užijí v
kruhu svých přátel. Čekají na ně nejrůznější typy stolních a deskových
her, od strategických po vzdělávací, při kterých se odreagují, uvolní, ale
také se něco nového dozvědí a naučí. Děti si vyzkouší hry jako např. Play,
Krycí jména, Osadníci z Katanu, Svět v kostce a jiné. Děti si mohou
přinést i své hry, které mají schované doma v šuplíčku. Hraní společenských her děti
obohacuje v mnoha ohledech. Nejenom, že děti baví, ale skrze hru si dítě osvojuje i určitá
pravidla, taktiku, učí se toleranci, rychlému rozhodování a také prohře.
V tomto kroužku jsou u dětí rozvíjeny intelektuální schopnosti, schopnost koncentrace,
logické a strategické myšlení či různé další (např. jazykové) dovednosti.
Děti se mohou účastnit i turnajů v předem určených hrách v oblastních i krajských kolech.
Pro děti od 1. třídy.
Zápisné: 500,- Kč/školní rok (možnost pololetní platby – 300,- Kč/pololetí)
Zahajovací schůzka: 16.9. 2021 od 13:45 v Domečku
DALŠÍ SCHŮZKY DLE DOMLUVY
Vedoucí: Jana Herboltová

Pohybový kroužek Cvrkot – kroužek pro menší děti a děti předškolního věku,
založený na aktivním pohybu při zábavných pohybových hrách, veselých aktivitách
s netradičními pomůckami, překonávání překážek a změření si svých pohybových
dovedností při důležitém objevování pohybu v dětském světě her.
Kroužek je zaměřen na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností dítěte.
Díky metodickému a netradičnímu zpracování
kroužku se děti naučí správně sportovat a vytvoří si
kladný vztah k pohybu. Náplní kroužku je taktéž
poznávání sportovních disciplín a soutěžení v
duchu fair play. Sportovní program nemá charakter
tréninku a nemá za cíl dosažení špičkové sportovní
výkonnosti. Při výuce jsou využívána všeobecně
rozvíjející cvičení, která herní a soutěživou formou
zvyšují obratnost a fyzickou kondici dětí.
Vhodný pro děti od MŠ do 1. třídy.
Děti se naučí:
 vytváření sportovních návyků a upevňování radosti z pohybu
 zdravý vývoj dítěte a zlepšení pohybového aparátu
 děti budou rozvíjet svou obratnost, rychlost, vytrvalost a sílu pomocí her
 podporuje zdravou soutěživost a umění vyhrát či přijmout porážku
 dodržování pravidel - fair play
 děti se učí také sportovat v týmovém duchu

Zápisné: 500,- Kč/školní rok (možnost pololetní platby – 300,- Kč/pololetí)
Zahajovací schůzka: 16.9. 2021 od 15:30 v Domečku
DALŠÍ SCHŮZKY DLE DOMLUVY
Vedoucí: Bc. Stanislava Rybáková

Kroužek Redakce – pro děti od 5. do 9. třídy.
Kroužek mladého novináře je určen pro kreativní a tvůrčí holky a kluky, kteří se nebojí říci
perem, co se děje v jejich okolí. V tomto kroužku si děti vyzkouší práci novináře a naučí se
psát články, reportáže a ankety ze svého okolí, které pak
vydají ve svých vlastních novinách. Děti se seznámí
s různými typy novinářských textů – recenze, sloupky,
glosy, reportáže, rozhovory, ankety aj. Tato práce vede
k samostatnosti, kreativitě, ale také napomáhá překonat
ostych při vedení rozhovorů. Pro děti, které mají rády
češtinu a tvořivou práci se slovy, fotografování a
zajímají se, co se děje kolem nich, je tento kroužek
ideální.
Děti se naučí:
 Naostřit své pero, vybrousit svůj jazyk
 Psát o všem zajímavém kolem nás
 Připravit vlastní reportáže, rozhovory a články
 Vydávat vlastní noviny
 Jak to funguje v opravdové redakci
 Tvůrčímu psaní
Zápisné: 500,- Kč/školní rok (možnost pololetní platby – 300,- Kč/pololetí)
Zahajovací schůzka: 16.9. 2021od 16:00 v Domečku
DALŠÍ SCHŮZKY DLE DOMLUVY
Vedoucí: Bc. Stanislava Rybáková

PÁTEK
Mažoretky – určeno pro mažoretky, které kroužek již
navštěvovaly v minulých letech i pro nové zájemce o
kroužek. Pochodové a taneční variace, tancování s
pompony a hůlkami v rychlejším tempu. Kroužek
Mažoretek je ideálním propojením sportu s tancem a je
určen výhradně pro dívky. V tomto kroužku se slečny naučí
vnímat rytmus hudby, správné držení těla, koordinaci
pohybu a naučí si i techniku pochodování. Také si osvojí
práci s hůlkou (točení, házení, přehazování aj.) a
s pompony. Toto vše je zahrnuto do nácviku pestrých
choreografií na moderní hudbu.
Děti se naučí:
• při pochodování podle hudby vnímat rytmus
• správné držení těla
• zacházet s hůlkou
• pestré choreografie na moderní hudbu
Zápisné: 500,-/školní rok (možnost pololetní platby – 300,-Kč/pololetí)
Zahajovací schůzka: jednotná pro všechny taneční kroužky dne 13.9.2021 v 17:00hod. v Domečku,
kde je NUTNÁ ÚČAST RODIČŮ DĚTÍ Z I.STUPNĚ z důvodu domluvy na konání kroužků.
DALŠÍ SCHŮZKY DLE DOMLUVY
Vedoucí: Zuzana Dovínová

Cheer dance – kroužek je určen všem dívkám, které mají rády pohyb, hudbu a láká je
tancovat nejen s pompony a třásněmi. Cherr dance je činnost, která spojuje moderní tanec a
sport. Zájmová činnost bude zahrnovat netradiční skoky,
pohybové kreace, nácvik sestav. Hlavní náplní kroužku bude
propojovat gymnastické prvky, sportovní pohyby a tanec
s pompony. Zábavnou formou se děti naučí taneční kroky,
využijí gymnastické a taneční prvky a budou vedeny k
týmové spolupráci. Součástí kroužku je i příprava
závěrečného vystoupení na Akademii kroužků. Efektivním a
hravým způsobem se u dětí rozvíjí cit pro rytmus a
prostorové vnímání. Pro děti od 3. do 9. třídy.

Co vše tento kroužek dětem přinese:
naučí se jednoduché taneční a gymnastické prvky a různé sestavy
díky pohybu se učí vnímat prostor kolem sebe a zdokonalují své koordinační schopnosti a rytmické cítění
kroužek přispívá ke správnému držení těla a ke zlepšení fyzické kondice
je to velmi energický a týmový druh sportovního tancování, který je v dnešní době populární
kroužek je vždy přizpůsoben věku dítěte a jeho pohybovým dovednostem
vždy se snažíme, aby byl kroužek naučný, a zároveň do něj děti rády chodily








Zápisné: 500,-/školní rok (možnost pololetní platby – 300,-Kč/pololetí)
Zahajovací schůzka: jednotná pro všechny taneční kroužky dne 13.9.2021 v 17:00hod. v Domečku,
kde je NUTNÁ ÚČAST RODIČŮ DĚTÍ Z I. STUPNĚ z důvodu domluvy na konání kroužků.
DALŠÍ SCHŮZKY DLE DOMLUVY
Vedoucí: Zuzana Dovínová

!!! NOVINKA: Tvořivé dílny - tento nový, výtvarně
obohacující a inspirativní kroužek jsme připravili pro
všechny děti, které se chtějí naučit novým kreativním
technikám a výtvarným činnostem, jež nejsou běžnou
součástí výtvarného kroužku. Děti se naučí pracovat např.
s FIMO hmotou, ale i jinými méně známými materiály.
Čeká je malování na porcelán, batika, decoupage nebo
zajímavá plastická a prostorová tvorba, kumihimo a jiné.
Smyslem kroužku je zlepšení jemné motoriky, zapojení
fantazie a rozvoj smyslového vnímání, rozvoj citu pro
estetičnost, volba kombinace barev a jiné.
Vhodné pro děti od 4. do 9. třídy

Co vše tento kroužek dětem přinese:






děti se naučí pracovat s netradičními materiály a vytvářet krásné, originální předměty
kroužek podněcuje psychomotorické funkce, rozvíjí smyslové vnímání a cit pro estetičnost
vyzkouší si práci s polymerovou fimo hmotou, plastickou a prostorovou tvorbu
smyslem kroužku je obohatit dětskou mysl a fantazii
vždy se snažíme, aby byl kroužek naučný, a zároveň do něj děti rády chodily

Zápisné: I. pololetí bez zápisného = nový kroužek, II. pololetí 300,- Kč
Zahajovací schůzka: 17.9.2021 od 15:30 hod. v Domečku
DALŠÍ SCHŮZKY DLE DOMLUVY
Vedoucí: Nikola Nešťáková

!!! NOVINKA: Floorbal pro HOLKY – pojďme vytvořit holčičí florbalové družstvo
Bezkontaktní sport, finančně nenáročný a bezpečnější
než např. hokej. Florbal je týmový sport, který je ideální
pro všechny soutěživé děti. V kolektivu přátel se děti
naučí týmovému chování při hře a zároveň využití herní
strategie k poražení protihráčů. Děti se také učí
základnímu postoji, správnému držení hokejky nebo
různým herním strategiím. V případě zájmu je nutné
později zakoupit florbalovou hokejku, zpočátku jsou
možné zapůjčit. Sálová obuv na přezutí NUTNÁ!
Děti se naučí:







Základní herní techniky a strategie
Bavit se jedním z nejpopulárnějších sportů světa
Stát se součástí týmu
Týmové spolupráci a soupeření
Jak si vylepšit fyzickou kondici
Trénovat svou koncentraci a postřeh

Na první schůzku po přihlášení přinese každý člen jeden florbalový míč.
Zápisné: I. pololetí bez zápisného = nový kroužek, II. pololetí 300,- Kč
Zahajovací schůzka: 17.9. 2021od 15:00 v Domečku
DALŠÍ SCHŮZKY DLE DOMLUVY
Vedoucí: Bc. Stanislava Rybáková

!!! NOVINKA: Turistický kroužek LEDŇÁČEK - kroužek, v němž děti poznávají své
město či obec, bude velkým přínosem pro všechny, kteří chtějí
proniknout do tajů a krás svého bydliště. Chlapci a děvčata se zde
dozvědí spoustu zajímavých informací spojených s místem, ve kterém
žijí, a to z oblasti historie, architektury, kultury
či přírodních zajímavostí. Nebudou chybět ani
pověsti či historky spjaté s daným místem.
V rámci kroužku budou žáci vypracovávat různé
tematické úkoly, ale především se budou účastnit zajímavých
vycházek. Ptáte se proč název Ledňáček? Protože vidět děti, které
chodí rády na vycházky je dnes tak vzácné, jako vidět Ledňáčka…
Vhodné pro děti od 3. třídy.
Kroužek se bude konat jednou za dva týdny.
Zápisné: I. pololetí bez zápisného = nový kroužek, II. pololetí 300,- Kč
Zahajovací schůzka: 17.9. 2021 od 15:30 v Domečku
DALŠÍ SCHŮZKY DLE DOMLUVY
Vedoucí: Bc. Stanislava Rybáková

!!! NOVINKA: střelecký kroužek BAMBITKY – kdo by nechtěl umět
zasáhnout přesně mířený cíl ? Tomu vás naučí kroužek Bambitky, který
je určený pro děti od 10let. Kroužek bude probíhat každou neděli od 9:00
do 11:30hod. na střelnici ve Spáleném Poříčí, pod vedením vedoucích
kroužku. Od října do poloviny listopadu se kroužek koná venku, pak cca
do poloviny března bude kroužek v Sokolovně a následně do konce
května-června znovu na střelnici. Podmínkou je věk 10let a písemný
souhlas rodičů vedoucímu.
Zápisné: I. pololetí bez zápisného = nový kroužek, II. pololetí 300,- Kč
Při střelbách venku na střelnici – 50,-Kč na náboje
Zahajovací schůzka: 17.9. 2021 od 16:00 v Domečku
Vedoucí: Bc. Stanislava Rybáková, Tomáš Gritz

KURZY POUZE PRO DOSPĚLÉ
Nabízíme Vám možnost sportovního a tvořivého vyžití na těchto kurzech:
NÁZEV KURZU
1 CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ

VEDOUCÍ KURZU
ČAS KONÁNÍ
CENA
Stanislava Rybáková 1x týdně dle domluvy kurzovné

(trampolíny, posilovací cvičení, aerobic)

2 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ Bc. Pavlína Tymlová čtvrtek 16:00 -18:00

300,-/500,-

VĚNUJTE, PROSÍM, VELKOU POZORNOST DATŮM
ZAHAJOVACÍH SCHŮZEK!!!
TAK, JAK JSOU PSANÉ V NABÍDCE JSOU PLATNÉ!
TERMÍNY ZAHAJOVACÍCH SCHŮZEK NEJSOU
JEDNOTNÉ!!!

NABÍDKA ČINNOSTÍ ČASOVĚ NEZAŘAZENÝCH
Klub dětí Domeček – pro všechny dojíždějící i místní děti a mládež
je otevřen Klub dětí, kde se všichni mohou věnovat spontánním
činnostem v době, kdy čekají na odjezd autobusu nebo se jen tak
chtějí sejít se svými kamarády v prostorách Domečku, něco si přečíst,
ve volné chvíli si třeba udělat úkoly, popřípadě si něco s námi vyrobit,
zahrát. Klub dětí je veden formou spontánních činností, nabízíme
dětem možnost volné činnosti, vyrábění, zhlédnutí filmů a pohádek.
Činnost v Klubu dětí není založena na pravidelné činnosti, ale je k
dispozici pedagogický dozor. Děti uvolňujeme dle potřeby rodičů a
podle časů uvedených na přihlášce. Dětem je k dispozici herní
konzole X-box, počítače, stolní hry, hračky, knihovna a připravujeme i drobné vyrábění,
společně pečujeme o zvířátka v Domečku a připravíme mnoho spontánních činností.
Zápisné: 600,- Kč/školní rok, 350,- Kč/pololetí
Klub je již v činnosti od 02. 09. 2021 do 29. 06. 2022, je možno se kdykoli v průběhu roku přihlásit.
Dozor: Bc. Stanislava Rybáková, Nikola Nešťáková

Doba činnosti Klubu dětí Domečkáři: 11:30 – 15:30 hod.
od 2.9. 2021 do 29.6.2022 každý den provozu školy
PO DOMLUVĚ S RODIČI JE MOŽNÉ VYZVEDÁVAT
PRVŇÁČKY VE ŠKOLE A ODVÉST DO DOMEČKU

PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2021/2022
5. 9.
6. - 10. 9.
27.9.
27. – 29. 10.
9.11.
17.11.
18.11.
6.12.
13. – 23.12.
14.12.
3.2. 2022
4.2.
7. – 11.2.
11.3.
14.4.
26.4.
13.5.
1.6.
8.6.

POHÁDKOVÝ LES
TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – denně 11:30 – 15:30
VÝLET NA KOZEL + MINIGOLF
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR RATATOUILLE
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
FIT DEN DĚTÍ S RODIČI
VÝTVARNÁ DÍLNA – ADVENTNÍ KERAMIKA
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
PŘEDVÁNOČNÍ DOBA BEZ KROUŽKŮ
PEČENÍ A ZDOBENÍ PERNÍČKŮ ANEB VŮNĚ VÁNOC V DOMEČKU
KLUČIČÍ NOC
HOLČIČÍ NOC
JARNÍ PRÁZDNINY - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
PO STOPÁCH SKŘÍTKA FABIÁNA
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY – TECHMÁNIE
ČARODĚJNÝ PRŮVOD + VYRÁBĚNÍ + OPÉKÁNÍ
LOUČÍME SE S DEVÁŤÁKY – VÝLET S PŘESPÁNÍM
DĚTSKÝ DEN SE SKÁKACÍM HRADEM
AKADEMIE KROUŽKŮ

PRO KROUŽKY, KTERÉ NELZE PREZENTOVAT NA AKADEMII KROUŽKŮ
(vyráběcí, tvořivé, sportovní aj.) PŘIPRAVÍME UKÁZKOVOU HODINU PRO RODIČE
DĚTÍ, KTERÉ TYTO KROUŽKY NAVŠTĚVUJÍ.
Děti jistě ocení váš zájem a uvidíte, jak to v našem Domečku chodí při kroužcích 

Termíny některých akcí nejsou pevně stanoveny, mohou se lišit.
Vzhledem k složitým přípravám akcí a jejich časové náročnosti, se všechny
plánované akce uskuteční pouze na základě předem přihlášených účastníků,
kteří svoji účast potvrdí podepsanou přihláškou na akci. Přihlášky a oznámení
o akci budou vždy v dostatečném časovém předstihu oznámeny.
Akce jsou připravovány tématicky podle ročních období, možností spolupráce s okolními
organizacemi a zájmu účastníků. Projevením svého zájmu nám pomůžete v realizaci
nápadů a my budeme mít možnost plnit Vaše přání…

PRÁZDNINOVÁ A LETNÍ ČINNOST
Podzimní prázdniny – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR RATATOUILLE
podzimní prázdniny (27. – 29. 10. 2021) chceme věnovat příměstskému táboru se zaměřením
na stolování, vaření, pečení, podstrojování laskomin a vše co oko i bříško potěší.

Jarní prázdniny – VE SLUŽBÁCH ZLATÉHO DRAKA
o jarních prázdninách (07. – 11. února 2022) již tradičně uspořádáme
Příměstský tábor. Vymyslíme pro děti zajímavé téma a k němu naši vedoucí připraví i skvělý
program plný rozmanitostí na každý den. Uhodnete podle názvu, čeho se bude tábor týkat…?

Letní táborová činnost:
Keramický tábor I.
termín: od středy 13. 7. do pátku 15. 7. 2022
– tří denní tábor spojený převážně s výrobou keramiky.
Pro děti, které práci s keramickou hlínou znají.

Příměstský tábor - ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
termín: od pondělí 18. 7. do pátku 22. 7.2022
– pětidenní příměstský tábor na téma známého kouzelného příběhu o Alence, Kloboučníkovi,
Srdcové královně a o dalších čarovných bytostech. Program tábora bude přizpůsoben věku
přihlášených dětí.

Keramický tábor II.
termín: od středy 27. 7. do pátku 29. 7. 2022
– tří denní tábor spojený převážně s výrobou keramiky.
Pro děti, které práci s keramickou hlínou znají.

Příměstský tábor – HARRY POTTER
termín: od pondělí 22. 8. do pátku 26. 8. 2022
- na tomto táboře se vypravíme do příběhu, který zná jistě každé dítě a který nabízí široké téma
pro hry, soutěže, kouzla, pro příběhy s tajemným a záhadným dějem a mnoho dalšího. Program
tábora bude přizpůsoben věku přihlášených dětí.
Přihlášení na všechny tábory je nutné provést do 15.6.2022 z důvodu objednávání jídla a
přípravy programu.

Na všechny tábory se budou vybírat zálohy a bez platných
přihlášek nemůžeme zajistit zájemcům místa.

Kapacita táborů je omezena, zajistěte
si místo včas.
NA VŠECHNY TÁBORY SE MŮŽETE PŘIHLAŠOVAT V
PRŮBĚHU CELÉHO ŠKOLNÍHO ROKU!!!
Předběžné přihlašování není závazné, závazným se stává až při
zaplacení zálohy.

Kontakty na vedoucí ZÚ:
Bc. Pavlína Tymlová – 604 285 793
Zuzana Dovínová – 702 479 733
Bc. Stanislava Rybáková - 722 004 991
Nikola Nešťáková – 601 381 622
Ing. Božena Šroubková – 604 293 419
Jana Herboltová – 603 149 342
Václav Karlík – 724 971 625

DOMEČKÁŘI
Bc. Stanislava Rybáková - 722 004 991
Nikola Nešťáková – 601 381 622

DOMEČEK
Pobočka Spálené Poříčí
Tyršova 31
335 61 Spálené Poříčí
tel.: 604 285 793
e-mail: ddm-spaleneporici@centrum.cz
www.domecek-spaleneporici.cz

fb: DDM SLÁLENÉ POŘÍČÍ - DOMEČEK

Vedoucí pobočky:
Bc. Pavlína Tymlová

