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

! ! ! DŮLEŽITÉ ! ! !

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KROUŽKY, TÁBORY A
PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE - JIŽ POUZE ONLINE
Rádi vyřizujete vše online z pohodlí domova nebo z kanceláře?
Už žádný problém!
https://www.domecek-spaleneporici.cz/clanky/on-line-prihlasovani.html

ONLINE PŘIHLÁŠENÍ DO KROUŽKŮ
NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
OD 01.09.2022 V 18:00hod.
V tomto dokumentu najdete několik jednoduchých kroků, které potřebujete zvládnout
k vyřízení přihlášky do kroužku, na akci nebo tábor. Online přihlašování probíhá podle

podobných principů, jako když nakupujete v e-shopu. Nejprve se na našich webových
stránkách (viz odkaz výše) zaregistrujete a poté pracujete s účastníky (vašimi dětmi nebo
vlastní osobou).

KROK 1 – REGISTRACE UŽIVATELE
V jednoduchém formuláři pro registraci uživatele vyplňte svůj platný email, heslo, které si
vymyslíte, jméno a příjmení. Registruje se rodič (zákonný zástupce), pod každým účtem lze
přihlásit libovolný počet Vašich dětí.

Tip pro vás ! Heslo si zapište nebo dobře zapamatujte, příští přihlašování pro vás bude
jednodušší! (obr.1)
Poté na váš mail přijde zpráva s tzv. validačním odkazem – kliknutím na tento odkaz potvrdíte,
že adresa je skutečně vaše. Nyní jste již registrováni v našem online centru a můžete po
přihlášení pokračovat v dalších krocích. (obr.2)

obr.1

obr.2

KROK 2 – VÝBĚR STŘEDISKA A NÁSLEDNĚ KROUŽKU, AKCE ČI TÁBORU
V menu vyberte jednu ze tří položek (Kroužky x Akce x Tábor – podle toho, kam své dítě právě

přihlašujete). Zobrazí se vám přehled všech činností z vybrané položky, na které dítě můžete
online přihlásit. Výběr můžete zúžit pomocí filtrů v pravé části obrazovky (podle zaměření,
dne, či místa konání).

POKUD DÍTĚ PŘIHLAŠUJETE DO DOMEČKU SPÁLENÉ POŘÍČÍ, JE NUTNÉ VYBRAT DOLE V PRAVÉ
ČÁSTI OBRAZOVKY „STŘEDISKO DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ“ ! (obr.3)

Kliknutím na pole s názvem kroužku (akce nebo táboru) se zobrazí detailní informace o dané
činnosti a níže tlačítko ,,Přihlásit“ (obr.4). Poté zvolte možnost ,,Nový účastník“ (obr.5) a
vyplňte platné-pro nás potřebné údaje k přihlášení.

obr.3

obr. 4

obr.5

Jakmile jednou své dítě zadáte, bude se pak již se všemi vyplněnými údaji vždy nabízet ve
vašem klientském účtu. Nemusíte už pak opakovaně vyplňovat údaje o jednou zadaném dítěti.

Tip pro vás ! přihlašujte své děti/dítě jen z jednoho mailu, pokud máte více mailových adres,
pamatujte si, z které jste registraci a přihlášení dělali. Bude pak pro vás jednodušší své
přihlášené dítě dohledat.

KROK 3 – PŘIHLÁŠKA
Každý kroužek se přihlašuje samostatně.
Nyní už zadáváte PŘEDBĚŽNOU přihlášku do kroužku. Vyberte, zda bude vaše dítě po skončení

kroužku odcházet samostatně nebo v doprovodu (platí pro děti). Vyplňte odpovídající typ školy

(popř. podle okolností mimoškolní dítě či studující – dospělý) a vyberte prosím, zda chcete
platit na pololetí nebo na celý rok ( u akcí vyberte z možností).

V dalším kroku se zobrazí osobní a kontaktní údaje, které prosím vždy při případných změnách
aktualizujte. Některé jsou povinné, jiné mohou být nepřístupné (nepotřebujeme je). Závisí to
na typu školy a věku účastníka a také na typu činnosti, na kterou se hlásíte.

V dalším kroku vás prosíme o udělení souhlasů se zpracováním údajů (GDPR), jsou-li potřebné.
Také zde můžete přihlášku doprovodit stručnou poznámkou (uvidíte ji pak na formuláři

přihlášky). Nakonec prosíme o potvrzení seznámení s podmínkami účasti. Vnitřní řád DDM
najdete na našich webových stránkách, popřípadě přímo v budově Domečku k nahlédnutí.

Kliknutím na tlačítko ,,Přihlásit“ (obr.4) odešlete celou přihlášku do našeho systému. Na úvodní

obrazovce online přihlášení (menu ,,úvod“) najdete přehled všech takto vámi zadaných
přihlášek a také stavu jejich úhrady.

Po vyplnění a odeslání je přihláška na vašem klientském účtu zaevidována ve stavu

,,Neschváleno“, tzn., že čekáte na schválení pracovníkem DDM (přihlášky schvalujeme podle
pořadí doručení).

Tip pro vás ! Pokud vám do pěti dnů tento email nedorazí, přihlaste se do svého klientského

účtu a zkontrolujte, prosím svůj klientský účet v sekci MOJE PŘIHLÁŠKY a proveďte zjištění,
v jaké fázi se váš požadavek na přihlášení nachází ( aktivní = přihlášené, neaktivní =

zamítnuté, ukončené = odhlášené). Důvodem, že se vaše přihláška ocitne v sekci neaktivní,
může být: např. naplnění kapacity, neodpovídající věk apod.

Proces online přihlašování zakládá pouze PŘEDBĚŽNOU PŘIHLÁŠKU,
kterou musíte následně potvrdit.
PROSÍME NEPLAŤTE PŘEDEM!

Po potvrzení přihlášky dostanete emailem informaci o jejím schválení a také o vygenerování
přihlášky ke stažení. Současně obdržíte pokyny k úhradě, teprve poté platbu proveďte!

KROK 4 – PLATBA

Spolu s online přihlašováním umožňujeme i platbu převodem na účet pomocí tlačítka

,,Zaplatit“. Veškeré platební údaje najdete na přihlášce, která vám přijde na email ve formátu
PDF.

PŘI PLATBĚ NA ÚČET JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ DODRŽET SPRÁVNÝ VARIABILNÍ SYMBOL,
KTERÝ VÁM SYSTÉM VYGENERUJE.

V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE PLATBA S VAŠÍ PŘIHLÁŠKOU SPÁROVÁNA A BUDEME VÁS
POVAŽOVAT ZA DLUŽNÍKY!

Tip pro vás ! Mějte, prosím, strpení při čekání na odpovídající maily při registraci i při

přihlašování. Generování jednotlivých číselných kódů pro přihlášky bývá někdy v řádu několika
minut. Pokud vám ani po delším čase mail nedorazí, neváhejte nás kontaktovat.

kontakt: Bc. Pavlína Tymlová - 604 285 793

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.

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

! ! ! DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ ! ! !


Od 1.9.2022 je jediným možným způsobem přihlášení na kroužky ON LINE
PŘIHLÁŠENÍ na našich webových stránkách www.domecek-spaleneporici.cz
v rubrice ON LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ.



K správnému přihlášení Vás povede podrobný popis postupu přihlášení. V případě
potíží neváhejte zavolat na tel. 604 285 793



Systém Vás provede přihlášením na každý kroužek. Přihlášku již nemusíte
tisknout, přihlášením a následnou platbou stvrzujete její platnost.



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.



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; přáli 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).



PŘÍPADNÉ ODHLÁŠENÍ DÍTĚTE Z KROUŽKŮ V II. POLOLETÍ JE NUTNÉ!



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.



Kroužky nejsou povinné, ale přihlášením 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.



Přihlášením a následným zaplacením zápisného zákonný zástupce stvrzuje
pravdivost údajů a dává souhlas k použití informací, a to pouze pro potřeby DDM
Spálené Poříčí; zároveň tím 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.



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

PROSÍME O PEČLIVÉ PŘEČTENÍ VÝŠE UVEDENÝCH
DŮLEŽITÝCH UPOZORNĚNÍ.
Tato důležitá doplňující upozornění podléhají vnitřním směrnicím
Domu dětí a mládeže,
vydaným ředitelkou DDM Blovice Ing. Boženou Šroubkovou.

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 dalších
činností.

V ONLINE PŘIHLAŠOVÁNÍ NALEZNETE DOMEČKÁŘE
POD TĚMITO NÁZVY:


Domečkoví Pondělní Sporťáci I., Domečkoví Pondělní Sporťáci II.,
Domečkoví Pondělní Sporťáci III.



Domečkoví Úterní Výtvarníci I., Domečkoví Úterní Výtvarníci II.,
Domečkoví Úterní Výtvarníci III.



Domečkovy Středeční Deskohrátky I., Domečkové Středeční Deskohrátky II.,
Domečkové Středeční Deskohrátky III.



Domečkoví Čtvrteční Stavitelé I., Domečkoví Čtvrteční Stavitelé II.,
Domečkoví Čtvrteční Stavitelé III.



Domečkoví Páteční Vědátoři I., Domečkoví Páteční Vědátoři II.,
Domečkoví Páteční Vědátoři III.

Sportovní kroužek vhodný pro všechny věkové kategorie. V kroužku se budeme
věnovat rozvoji pohybových schopností dětí, koordinaci pohybu, orientaci v prostoru
atd. Kroužek se nebude zaměřovat pouze na jeden sport, ale má za cíl dětem přiblížit
co nejvíce sportů a pohybových činností. Byli
bychom rádi, aby v dětech probudil lásku k
pohybu a naučil je spolupráci mezi sebou.

Kroužek je určen pro děti od 1. do 9. třídy
Vedoucí kroužku:
Nikola Nešťáková – 601 381 622
Den a čas konání: pondělí

Sporťáci I.: 12:00-13:00
Sporťáci II.: 13:00-14:00

Sporťáci III.: 14:00-15:00
Místo konání kroužku: Taneční sál Domeček
Cena: 200,- Kč za školní rok/150,- Kč za pololetí
Kapacita kroužku: 20 + 3 náhradníci

Výtvarný kroužek plný zábavy. Vyzkoušíme různé výtvarné techniky a styly. Děti si
vyrobí hezké dekorace a dárky pro blízké. Téma vyrábění volíme podle ročního období,
významných dnů a svátků tak, aby byl výrobek vždy aktuální.

Kroužek je určen pro děti od 1. do 9. třídy
Vedoucí kroužku:

Nikola Nešťáková –

601 381 622

Den a čas konání: úterý
Výtvarníci I.: 12:00-13:00

Výtvarníci II.: 13:00-14:00
Výtvarníci III.: 14:00-15:00
Místo konání kroužku: Klub Domeček

Cena: 200,- Kč za školní rok/150,- Kč za pololetí
Kapacita kroužku: 20 + 3 náhradníci

Pro spoustu deskových her je potřeba více hráčů a doma si je není možné zahrát, což
je obrovská škoda. Ale my máme řešení! Přihlásíte-li Vaše dítě na naše Deskohrátky,
zahrají si spoustu her a poznají nové kamarády.
Při hraní otestují svoji rychlost, postřeh, chytrost
i smysl pro strategii.
Kroužek je určen pro děti od 1. do 9. třídy
Vedoucí kroužku:

Nikola Nešťáková – 601 381 622
Den a čas konání: středa

Deskohrátky I.: 12:00-13:00
Deskohrátky II.: 13:00-14:00
Deskohrátky III.: 14:00-15:00

Místo konání kroužku: Dílna Domeček

Cena: 200,- Kč za školní rok/150,- Kč za pololetí
Kapacita kroužku: 20 + 3 náhradníci

Kroužek, ve kterém mají děti možnost vyzkoušet si své technické dovednosti. Stavět
budeme převážně z lega a merkuru, ale prostor bude i pro méně známé stavebnice a
hry, při kterých budou děti rozvíjet své technické myšlení.

Kroužek je určen pro děti od 1. do 9. třídy
Vedoucí kroužku:

Nikola Nešťáková – 601 381 622
Den a čas konání: čtvrtek
Stavitelé I.: 12:00-13:00

Stavitelé II.: 13:00-14:00
Stavitelé III.: 14:00-15:00
Místo konání kroužku: Dílna Domeček

Cena: 200,- Kč za školní rok/150,- Kč za pololetí
Kapacita kroužku: 20 + 3 náhradníci

Jsou Vaše děti zvídavé? Stále by něco zkoumaly a testovaly? Pak je tento kroužek
vhodný právě pro ně. V kroužku si ukážeme a vysvětlíme různé chemické a fyzikální

úkazy, děti se dozví spoustu zajímavostí o přírodě a o tom, jak to v ní funguje.
Nenásilnou formou se dozví spoustu informací, které se jim jistě budou v budoucnu
hodit.

Kroužek je určen pro děti od 1. do 9. třídy
Vedoucí kroužku:
Nikola Nešťáková – 601 381 622
Den a čas konání: pátek

Vědátoři I.: 12:00-13:00
Vědátoři II.: 13:00-14:00

Vědátoři III.: 14:00-15:00
Místo konání kroužku: Dílna Domeček
Cena: 200,- Kč za školní rok/150,- Kč za pololetí
Kapacita kroužku: 20 + 3 náhradníci

Po domluvě je možné převádět prvňáčky do Domečku na klub Domečkáři. Nutná pro
tuto službu je předešlá domluva a nahlášení třídy a času, kdy se má dítě vyzvednout.
Stejně tak je důležité i omluvení dítěte v den, kdy chybí.
Kroužek je určen pro děti z 1. třídy

Vedoucí kroužku: Nikola Nešťáková – 601 381 622
Den a čas konání: pondělí - pátek dle rozvrhu
Cena: 50,-Kč za školní rok

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 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.
Kroužek je určen pro děti od 1. do 3. třídy.
Vedoucí kroužku:

Bc. Stanislava Rybáková – 722 004 991
Veronika Gloser Krejníková

Den a čas konání: pondělí 12:30 - 13:30 hodin
Místo konání kroužku: Dílna Domeček
Cena: 600,- Kč za školní rok/350,- Kč za pololetí
Kapacita kroužku: 10 + 2 náhradníci

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!
Kroužek je určen pro začátečníky z 1. a 3. třídy.

Vedoucí kroužku: Bc. Stanislava Rybáková – 722 004 991, Václav Karlík
Den a čas konání: pondělí 13:30 - 14:30 hodin
Místo konání kroužku: Tělocvična ZŠ

Cena: 600,- Kč za školní rok/350,- Kč za pololetí
Kapacita kroužku: 15 + 5 náhradníků

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!

Kroužek je určen pro děti od 4. do 5. třídy, pro nové i stávající florbalisty, kteří náš
kroužek již navštěvovali v minulých letech.
Vedoucí kroužku: Bc. Stanislava Rybáková – 722 004 991, Václav Karlík
Den a čas konání: pondělí 14:30 – 15:30 hodin
Místo konání kroužku: Tělocvična ZŠ
Cena: 600,- Kč za školní rok/350,- Kč za pololetí
Kapacita kroužku: 15 + 5 náhradníků

Nabízíme přihlášení do kurzu šití, kde se pod vedením paní Zdenky Jurekové naučíte

základy šití na šicím stroji, naučíte se, jak dělat střihy a vše, co potřebujete k tomu,
abyste si mohli cokoli ušít sami doma. Pokud jste už pokročilé švadlenky, budete se
věnovat svému zdokonalování v této praktické dovednosti. Místa v kurzu jsou
omezená, proto se včas přihlaste.

Kurz je určen pro dospělé.
Vedoucí kroužku:

Bc. Pavlína Tymlová - 604 285 793
Den a čas konání:
pondělí 16:30 - 17:30 hodin - začátečníci
pondělí 17:00 - 18:30 hodin - pokročilí
Místo konání kroužku: Dílna Domeček
Cena: 2000,- za 10 lekcí

Kapacita kurzu: 8 + 4 náhradníci
NA TENTO KURZ BUDE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT POUZE TELEFONICKY NEBO OSOBNĚ
V DOMEČKU SPÁLENÉ POŘÍČÍ.

Nabízíme dopolední cvičení rodičů s dětmi,
kde nás čekají 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…
Kroužek je určen pro děti od cca 9 měsíců až do 4 let s maminkami nebo tatínky
Vedoucí kroužku: Bc. Stanislava Rybáková – 722 004 991
Den a čas konání: úterý 9:00 - 10:00 hodin
Místo konání kroužku: Taneční sál Domeček

Cena: 600,- Kč za školní rok/350,- Kč za pololetí
Kapacita kroužku: 20 + 5 náhradníků

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. Můžeme vyzkoušet i vaše oblíbené recepty. 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.
Kroužek je určen pro děti od 3. - 9. třídy.

Vedoucí kroužku: Zuzana Dovínová – 702 479 733
Den a čas konání: úterý 13:00 - 14:30 hodin
Místo konání kroužku: Kuchyňka Domeček

Cena: 600,- Kč za školní rok/350,- Kč za pololetí
+ 50,- Kč každý kroužek na suroviny
Kapacita kroužku: 10 + 4 náhradníci

Cvičení vhodné pro děti se skoliózou, vadným držením těla, plochonožím a jiné. V
hodinách se zaměříme na aktivaci hlubokých svalů trupu, správnou chůzi a správné
pohybové stereotypy. Cvičení je prokládáno i různými hrami, kde si děti zlepšují

rovnováhu a koordinaci pohybu. Závěr hodiny je doplněn o krátkou meditaci, která
zklidní a uvolní jak tělo, tak mysl.
Kroužek je určen pro děti od 1. do 9. třídy
Vedoucí kroužku:

Bc. Stanislava Rybáková – 722 004 991
Den a čas konání: úterý 13:30 – 14:30 hodin
Místo konání kroužku: Taneční sál Domeček

Cena: 600,- Kč za školní rok/350,- Kč za pololetí
Kapacita kroužku: 10 + 5 náhradníků

Kroužek plný tvoření, vhodný pro šikovná děvčata,
která chtějí nahlédnout do světa módy, tvoření,
kosmetiky, vyrábění šperků a tvoření pro sebe a své

milé. Kroužek nebude zaměřený na jeden druh výroby,
budeme kreativní a tvořivé 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 triky s šátkem, u kterého si
vyzkoušejí všemožné způsoby vázání.

Kroužek je určen pro děti od 4. - 9. třídy.
Vedoucí kroužku: Zuzana Dovínová – 702 479 733, Veronika Gloser Krejníková
Den a čas konání: úterý 14:30 – 15:30 hodin
Místo konání kroužku: Dílna Domeček

Cena: 700,- Kč za školní rok/400,- Kč za pololetí
Kapacita kroužku: 10 + 3 náhradníci

Děti z mateřské školy by měly co možná nejdříve poznat, jak je možné aktivně 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.
Kroužek je určen pro děti z MŠ

Vedoucí kroužku: Zuzana Dovínová – 702 479 733, Veronika Gloser Krejníková
Den a čas konání: úterý 15:45 – 16:30 hodin
Místo konání kroužku: Dílna Domeček

Cena: 600,- Kč za školní rok/350,- Kč za pololetí
Kapacita kroužku: 14 + 2 náhradníci

Cvičení pro zlepšení kondice, síly a tvarování postavy. Příjemná atmosféra a přátelská
nálada, která panuje v hodinách Cvičení pro dospělé Vám zvedne náladu i po těžkém
pracovním dni.

Kroužek je určen pro dospělé
Vedoucí kroužku: Bc. Stanislava Rybáková – 722 004 991
Den a čas konání: úterý 15:45 - 16:30 hodin
Místo konání kroužku: Taneční sál Domeček
Cena: kurzovné

Kapacita kroužku: 10 + 5 náhradníků

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. 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 děti motivovat 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.

Kroužek je určen pro děti od 1. - 5. třídy

Vedoucí kroužku: Zuzana Dovínová – 702 479 733, Veronika Gloserová
Den a čas konání: středa 13:00 - 14:00 hodin
Místo konání kroužku: Dílna Domeček

Cena: 700,- Kč za školní rok/400,- Kč za pololetí
Kapacita kroužku: 10 + 5 náhradníků

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!
Kroužek je určen pro starší florbalisty, děti z II. stupně ZŠ, které náš kroužek již
navštěvovaly v minulých letech nebo mají zkušenost s florbalem z jiných organizací.
Vedoucí kroužku: Bc. Stanislava Rybáková – 722 004 991, Václav Karlík
Den a čas konání: středa 13:30 - 14:30 hodin
Místo konání kroužku: Tělocvična ZŠ

Cena: 600,- Kč za školní rok/350,- Kč za pololetí
Kapacita kroužku: 15 + 5 náhradníků

Tento kroužek 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. Součástí kroužku je i příprava závěrečného vystoupení na
Akademii kroužků a příležitostných akcích DDM.
Kroužek je určen pro děvčata od 5. - 9.třídy
Vedoucí kroužku:

Zuzana Dovínová – 702 479 733
Den a čas konání:
středa 14:00 – 15:00 hodin

Místo konání kroužku: Taneční sál
Domeček
Cena:

600,-

Kč

za

/350,- Kč za pololetí

školní

rok

Kapacita kroužku: 16 + 4 náhradníci

Kroužek keramiky Střípek 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 glazovat 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 2. do 3. třídy
Vedoucí kroužku: Veronika Grossová a
Bc. Pavlína Tymlová - 604 285 793

Den a čas konání: středa 14:00 - 16:00 hodin
Místo konání kroužku:
Keramická dílna Domeček
Cena:

1000,- Kč za školní rok/550,- Kč za pololetí
Kapacita kroužku: 10 + 4 náhradníci

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!
Kroužek je určen pro starší florbalisty, děti z II. stupně ZŠ, které

náš kroužek již navštěvovaly v minulých letech nebo mají
zkušenost s florbalem z jiných organizací.

Vedoucí kroužku: Bc. Stanislava Rybáková – 722 004 991, Václav Karlík
Den a čas konání: středa 14:30 – 15:30 hodin
Místo konání kroužku: Tělocvična ZŠ

Cena: 600,- Kč za školní rok/350,- Kč za pololetí
Kapacita kroužku: 15 + 5 náhradníků

Pohybový kroužek vhodný jak pro děti, které neláká kolektivní sport, tak pro sportovce,
kteří chtějí zlepšit svoji kondici. Cvičí se na několika stanovištích a po uběhnutí
časového limitu se stanoviště střídají. U jednotlivých cviků si každý může korigovat

náročnost drobnou změnou polohy a rychlostí provádění cviku. Cvičení je prováděno
pouze s vlastní vahou, popřípadě s využitím pomůcek,
jako je švihadlo, bosu míč, gymnastický míč a podobně.

Děti budou cvičit pod dohledem tak, aby byl pohyb
prováděn správně.

Kroužek je určen pro děti od 5. do 9. třídy
Vedoucí kroužku: Bc. Stanislava Rybáková – 722 004 991
Den a čas konání: středa 15:30 - 16:30 hodin
Místo konání kroužku: Klub Domeček

Cena: 600,- Kč za školní rok/350,- Kč za pololetí
Kapacita kroužku: 10 + 3 náhradníci

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. Naučíme se taneční
choreografie, které zatančíme na Akademii DDM.
Kroužek je určen pro děti z MŠ
Vedoucí kroužku: Zuzana Dovínová – 702 479 733, Veronika Gloser Krejníková
Den a čas konání: středa 15:30 – 16:30 hodin
Místo konání kroužku: Taneční sál Domeček
Cena: 600,- Kč za školní rok/350,- Kč za pololetí
Kapacita kroužku: 20 + 4 náhradníci

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

technikami

modelování

se

seznámíte

s

keramickou

s

různými

hlínou,

s

používáním keramických barev, glazur, s engobami,

zdobení sklíčky apod. Naučíte se řadu technik práce s
hlínou. Především vám chceme umožnit společně si něco
vytvořit z keramické hlíny a současně tvořivě vyplnit
společný čas dětí s dospělými.
Kroužek je určen pro všechny od 3 do 99 let
Vedoucí kroužku: Bc. Pavlína Tymlová - 604 285 793
Den a čas konání: středa 16:00 - 18:00 hodin

Místo konání kroužku: Keramická dílna Domeček
Cena: 600,- Kč za školní rok/350,- Kč za pololetí + váha finálního výrobku
Kapacita kroužku: 15 + 4 náhradníci

Hravý kroužek plný zábavy. V hodinách se budou střídat různé aktivity od pohybových
her přes pokusy, hádanky a šifry až po deskové hry. V každém školním roce nás bude
provázet jedno téma, které jednotlivé hodiny propojí. Tento
rok nás bude provázet téma Harry Potter.

Kroužek je určen pro děti od 3. do 9. třídy
Vedoucí kroužku: Bc. Stanislava Rybáková – 722 004 991
Den a čas konání: čtvrtek 13:00 – 14:00 hodin
Místo konání kroužku: Dílna Domeček

Cena: 600,- Kč za školní rok/350,- Kč za pololetí
Kapacita kroužku: 10 + 5 náhradníků

Tento kroužek 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. Naučíme se taneční choreografie, které zatančíme na Akademii
DDM nebo příležitostných akcích Domečku.
Kroužek je určen pro děti od 1. do 4. třídy

Vedoucí kroužku: Zuzana Dovínová – 702 479 733
Den a čas konání: čtvrtek 13:00 – 14:00 hodin
Místo konání kroužku: Taneční sál Domeček

Cena: 600,- Kč za školní rok/350,- Kč za pololetí
Kapacita kroužku: 16 + 4 náhradníci

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. Snažíme se dítě hrou na
kytaru nadchnout. Důležité je uvědomit si jeho individualitu. Kroužek je zájmový,
nenahrazuje výuku v lidových školách.

Kroužek je určen pro děti od 1. do 9. třídy
Vedoucí kroužku: Ing. Božena Šroubková – 604 293 419
Den a čas konání: dle domluvy s vedoucím kroužku

Místo konání kroužku: dle domluvy s vedoucím kroužku
Cena: 600,- Kč za školní rok/350,- Kč za pololetí
Kapacita kroužku: 10 + 2

Kroužek vhodný pro kluky i holky, které se chtějí naučit tančit v rytmu westernové
melodie. Tance v různých formacích (čtverylky, zástupy, řady, kruhy), mající předem
danou choreografii. Na konci školního roku vystoupíme s připravenou choreografií na
Akademii kroužků.

Kroužek je určen pro děti od 1. do 6. třídy
Vedoucí kroužku:

Zuzana Dovínová – 702 479 733
Den a čas konání: čtvrtek 14:00 – 14:45 hodin
Místo konání kroužku: Taneční sál Domeček
Cena:

600,- Kč za školní rok/350,- Kč za pololetí
Kapacita kroužku: 16 + 4 náhradníci

Tvoření z keramické hlíny pro děti, které práci s hlínou už znají nebo se jí chtějí naučit.
Kroužek je určen pro děti od 4. do 9. třídy
Vedoucí kroužku:

Bc. Pavlína Tymlová - 604 285 793
Den a čas konání: čtvrtek 14:00 - 16:00 hodin
Místo konání kroužku: Keramická dílna Domeček

Cena: 1200,- Kč za školní rok/650,- Kč za pololetí
Kapacita kroužku: 10 + 4 náhradníci

Kroužek založený na aktivním pohybu při
zábavných
aktivitách

pohybových

s

hrách,

netradičními

veselých

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.
Kroužek je určen pro děti z MŠ

Vedoucí kroužku: Bc. Stanislava Rybáková – 722 004 991
Den a čas konání: čtvrtek 15:00 - 15:45 hodin
Místo konání kroužku: Taneční sál Domeček

Cena: 600,- Kč za školní rok/350,- Kč za pololetí
Kapacita kroužku: 10 + 5 náhradníků

Cvičení pro zlepšení kondice, síly a tvarování postavy. Příjemná atmosféra a přátelská
nálada, která panuje v hodinách Cvičení pro dospělé Vám zvedne náladu i po těžkém
pracovním dni.

Kroužek je určen pro dospělé
Vedoucí kroužku: Bc. Stanislava Rybáková – 722 004 991
Den a čas konání: čtvrtek 16:00 - 16:45 hodin
Místo konání kroužku: Taneční sál Domeček
Cena: kurzovné
Kapacita kroužku: 10 + 5 náhradníků

Kurz bude zaměřen na kreativní modelování a tvarování z volné ruky, stavění z plátů a
činností bez použití hrnčířského kruhu.
Kurz je vhodný pro absolventy dřívějších kurzů i nově příchozí. Účastníci mohou volně
tvořit dle své fantazie. Výrobek z hlíny vám vypálím, vy si jej podle představy
naglazujete a po druhém výpalu se výrobek ocení podle své váhy a vy si jej můžete
odnést domů.
Kroužek je určen pro dospělé a děti starší 15let
Vedoucí kroužku: Bc. Pavlína Tymlová - 604 285 793
Den a čas konání: čtvrtek 16:00 – 18:00 hodin

Místo konání kroužku: Keramická dílna Domeček
Cena: 600,- Kč za školní rok/350,- Kč za pololetí + váha finálního výrobku
Kapacita kroužku: 12 + 4 náhradníci

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 (ubrousková technika) nebo zajímavá plastická a prostorová tvorba,
kumihimo

(pletení

náramků)

a

jiné.

Smyslem

kroužku je zlepšení jemné motoriky, zapojení
fantazie a rozvoj smyslového vnímání, rozvoj citu
pro estetičnost, volba kombinace barev a jiné.
Kroužek je určen pro děti od 5. do 9. třídy
Vedoucí kroužku: Zuzana Dovínová – 702 479 733
Den a čas konání: pátek 13:00 – 14:00 hodin
Místo konání kroužku: Dílna Domeček
Cena: 700,- Kč za školní rok/400,- Kč za pololetí
Kapacita kroužku: 10 + 2 náhradníci

Kromě klasických sportů si vyzkoušíme i ty méně známé, včetně spousty netradičních
her. V hodinách se zaměříme na zlepšení rovnováhy, koordinace, celkové kondice a to
vše zábavnou formou.
Kroužek je určen pro děti od 1. do 9. třídy
Vedoucí kroužku:

Bc. Stanislava Rybáková – 722 004 991
Den a čas konání:

pátek 14:30 – 15:30 hodin
Místo konání kroužku: Tělocvična ZŠ
Cena:

600,- Kč za školní rok/350,- Kč za pololetí
Kapacita kroužku: 20 + 5 náhradníků

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 se i techniku pochodování. Také si osvojí práci
s hůlkou (točení, házení, přehazování aj.). Toto vše je zahrnuto do nácviku pestrých
choreografií na moderní hudbu.
Cheer 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.
Kroužek je určen pro děti od 5. do 9. třídy
Vedoucí kroužku:
Zuzana Dovínová – 702 479 733
Den a čas konání:

pátek 14:00 – 14:45 hodin
Místo konání kroužku: Taneční sál Domeček

Cena:

600,- Kč za školní rok/350,- Kč za pololetí
Kapacita kroužku: 16 + 4 náhradníci

Skákání na trampolínách je oblíbenou dětskou činností. V kroužku se zaměříme na
zlepšení techniky skákání, na správné dýchání při zátěži,
zvýšení kondice, a to vše doplníme spoustou her.
Kroužek je určen pro děti od 1. do 9. třídy
Vedoucí kroužku: Bc. Stanislava Rybáková – 722 004 991
Den a čas konání: pátek 13:30 - 14:30 hodin
Místo konání kroužku: Tělocvična ZŠ

Cena: 600,- Kč za školní rok/350,- Kč za pololetí
Kapacita kroužku: 10 + 5 náhradníků

Kroužek pro začátečnice a děvčata, které taneční kroužek
již navštěvovaly. Pokud se

chcete

naučit opravdu

originální taneční styl, tak musíte zkusit právě STEP! Jde
o typ tance, kde se s pomocí bot opatřených plechy
dotváří rytmus hudby, na kterou tančíte. Takže stepař je
vlastně tanečník a umělec v jedné osobě. Naučíme se
základní kroky a rytmiku, budeme se věnovat variacím,
tanečním sestavám, vyzkoušíme i různé taneční styly a
vším nás budou doprovázet stepařské boty, které je NUTNÉ tanečnicím po několika
prvních lekcích pořídit. Bližší informace získáte u vedoucího kroužku. Připravíme se na
Akademii kroužků, která bude na konci školního roku.
Kroužek je určen pro děti od 5. do 9. třídy
Vedoucí kroužku: Zuzana Dovínová – 702 479 733
Den a čas konání: pátek 14:45 – 15:30 hodin
Místo konání kroužku: Taneční sál Domeček
Cena: 600,- Kč za školní rok/350,- Kč za pololetí
Kapacita kroužku: 10 + 2 náhradníci

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!
Kroužek je určen pro děti od 4. do 9. třídy

Vedoucí kroužku: Bc. Stanislava Rybáková – 722 004 991
Den a čas konání: pátek 15:30 - 16:30 hodin
Místo konání kroužku: Tělocvična ZŠ

Cena: 600,- Kč za školní rok/350,- Kč za pololetí
Kapacita kroužku: 15 + 5 náhradníků

Rádi bychom Vám nabídli možnost sportování rodičů s dětmi. Díky florbalu můžete mít
sportovní vyžití nejen v zimních měsících a užít si
sportovní dopoledne s dětmi a přáteli z okolí.
Kroužek je určen pro děti a dospělé
Vedoucí kroužku:

Bc. Stanislava Rybáková – 722 004 991
Den a čas konání: neděle 09:00 – 11:00 hodin
Místo konání kroužku: Tělocvična ZŠ

Cena: 600,- Kč za školní rok/350,- Kč za pololetí
Kapacita kroužku: 18 + 5 náhradníků

Kdo by nechtěl umět zasáhnout přesně mířený cíl? Tomu vás naučí kroužek Bambitky!
V hodinách se naučíte nejen dobře mířit a trefit cíl, ale i
správně zacházet se zbraní a starat se o ni. Dozvíte se, jaké
jsou u nás druhy střeleckých průkazů, jaké jsou podmínky
pro jejich získání a další zajímavosti. Kroužek bude
probíhat na střelnici ve Spáleném Poříčí, pod vedením pana
Gritze a pana Fialy. Do poloviny listopadu se kroužek koná
venku, pak cca do poloviny března bude kroužek v
Domečku a následně do konce května-června znovu na
střelnici. Podmínkou je věk 10let a písemný souhlas rodičů.
Kroužek je určen pro děti od 10let
Vedoucí kroužku: Bc. Stanislava Rybáková – 722 004 991, Tomáš Gritz
Den a čas konání: neděle 09:00 – 12:00 hodin
Místo konání kroužku: Střelnice/Domeček
Cena: 600,- Kč za školní rok/350,- Kč za pololetí
Kapacita kroužku: 10 + 3 náhradníci

Pokud již máte zkušenosti s keramikou, nezbývá vám čas chodit pravidelně na kroužek
a máte moře vlastních nápadů, které chcete z hlíny vytvářet, je tento kroužek přesně
co hledáte! Můžete tvořit kdykoliv z pohodlí domova. Hlínu od nás dostanete, výrobky
vám vypálíme a v naší keramické dílně v Domečku si je následně naglazujete. V případě
dotazů a nejasností můžete kontaktovat vedoucího kroužku.
Během pololetí dostane každý přihlášený potřebné množství hlíny, z které může tvořit
volnou tvorbu do velikosti výrobku 25 cm (v případě, že bude výrobek větší, doplatí si
účastník příspěvek na výpal). Po každých 4 týdnech bude společná lekce glazování, po
níž budou výrobky vypáleny. Finální výrobek se zváží a podle váhy se ocení. Po
zaplacení si jej tvůrce může odnést domů.
Kroužek je určen pro děti i dospělé

Vedoucí kroužku: Bc. Pavlína Tymlová - 604 285 793
Cena: 400,- Kč za školní rok + váha finálního výrobku
Kapacita kroužku: 12 + 4 náhradníci

PLÁNOVANÉ AKCE NA
ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
NA AKCE OZNAČENÉ ,,ON LINE“, JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT POUZE
ON LINE SYSTÉMEM NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH !
Na ostatní akce je účast možná bez přihlášení.
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…

11.9.

Pohádkový les

26.-27.10.

Ratatouille II.

ON LINE

15.11.

Adventní keramika

ON LINE

12. - 16.9.
14.11.
6.12.

Týden nanečisto

Rej světýlek

Mikulášská besídka

19. - 23.12.

Týden bez kroužků

19.12.

Vánoční pečení perníčků

ON LINE

Florbalový rodinný turnaj

ON LINE

17.1.

Kouzlo keramiky

2.2.

Holčičí noc

ON LINE

3.2.

Klučičí noc

ON LINE

6.4.

Jedeme do bazénu

ON LINE

15.5.

Myslíme i na maminky

ON LINE

22. – 26.5.

Týden s rodiči

5.6.

3 x keramická hodina Točení na kruhu

30.6.

Hurá prázdniny

22.1.

13. – 19.3.
28.4.
31.5.

16.6.

Stezka V korunách stromů
Rej čarodějnic

Akademie kroužků

Loučíme se s deváťáky

Termíny některých akcí nejsou pevně stanoveny.

ON LINE

ON LINE

Dům dětí a mládeže DOMEČEK Spálené Poříčí, Tyršova 31, Kontakt: 604 285 793, ddm-spaleneporici@centrum.cz
pořádá akci

PRÁZDNINOVÁ A LETNÍ
ČINNOST 2022/2023

Jarní prázdniny

13.2. – 17.2.

Příměstský tábor I.

17.7. – 21.7. Vzhůru do oblak

Příměstský Keramický tábor

Příměstský tábor II.

LT Horažďovice

Barevný týden

24.7. – 28.7.

Máme rádi keramiku

28.8. – 01.9.

Pat a Mat v Domečku

27.8. – 01.9.

Letopisy Narnie

Podzimní prázdniny

26. října – 28. října

Vánoční prázdniny

23. prosince – 02. ledna

Pololetní prázdniny

03. února

Jarní prázdniny

13. února – 19. února

Hlavní prázdniny

01. července – 01. září

Na všechny tábory se můžete začít přihlašovat pouze ON LINE
na našich webových stránkách od 02.01.2023. Najdete zde i
všechny potřebné informace k táborům.
KAPACITA TÁBORŮ JE OMEZENA, S PŘIHLAŠOVÁNÍM
NEVÁHEJTE!!!

Dům dětí a mládeže DOMEČEK Spálené Poříčí, Tyršova 31, Kontakt: 604 285 793,
ddm-spaleneporici@centrum.cz pořádá akci

od 08:00 do 16:00

Kuchařský tábor Ratatouille se loni setkal s
velkým úspěchem. Jsme rádi, že můžeme letos opět
nabídnout dva dny v domečkové kuchyni. Pod vedením zkušené
lektorky Zuzky Dovínové se děti naučí základní kuchařské
postupy, kromě vaření je čeká

i

seznámení

se

správným

stolováním. V průběhu tábora si veškeré jídlo budou připravovat
děti samy, k tomu si odnesou vlastní kuchařku, aby své umění
mohly ukázat i doma.

KONTAKTY
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
Václav Karlík – 724 971 625
Veronika Gloser- Krejníková – 725 596 654
Veronika Grossová – 736 405 349
Tomáš Gritz – 724 635 309

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 SPÁLENÉ POŘÍČÍ - DOMEČEK

Vedoucí pobočky:

Bc. Pavlína Tymlová

