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Provozní doba DDM Kralovice v září 2013
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

9.00 – 11.15
9.00 – 11.15
9.00 – 11.15
9.00 – 11.15
9.00 – 11.15

12.15 – 17.00
12.15 – 17.00
12.15 – 17.00
12.15 – 17.00
12.15 – 15.00

Provozní doba DDM Kralovice od října 2013
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

9.00 – 11.15
9.00 – 11.15
9.00 – 11.15
9.00 – 11.15
9.00 – 11.15

12.15 – 18.00
12.15 – 18.00
12.15 – 17.00
12.15 – 18.00
12.15 – 15.00

604 431 803

Oddělení tělovýchovy, sportu, ekologie a zdravého životního stylu
Cvičení při hudbě 1. – 2. tř.
nutno finančně se podílet na společných kostýmech a dohled rodičů na pravidelnou docházku

300,-/600,-

Cvičení při hudbě 3. – 5. tř.
nutno finančně se podílet na společných kostýmech a dohled rodičů na pravidelnou docházku

300,-/600,-

Cvičení při hudbě 5. – 9. tř.
nutno finančně se podílet na společných kostýmech a dohled rodičů na pravidelnou docházku

300,-/600,-

Pohybáček – kojenecké cvičení rodičů s dětmi od ukončení 3. měsíce (45 minut) nábor 10. - 11. 9. 13 od 9.00 300,-/600,Pohybáček – cvičení a rozvoj motoriky – rodiče a děti 0-3 roky (45 minut)
Podrobné informace p. Zemanová

nábor 10. - 11. 9. 13 od 9.00 300,-/600,-

Tel.: 605 247 132, 373 396 103

e-mail: rcentrum@ddmkralovice.cz

Pohybové hry 4 – 5 let
rozvoj jemné a hrubé motoriky – pro děti bez rodičů (nabízíme společně se Šikulkami)

300,-/600,-

Pohybové hry předškoláci
rozvoj jemné a hrubé motoriky, činnost, která je směřována ke vstupu do základní školy
(nabízíme společně se Šikuly)

300,-/600,-

Pohybové hry předškoláci a 1. tř.
vedoucí Mgr. Karel Popel – tělocvična ZŠ

300,-/600,-

Atletika dívky i chlapci od 4. tř.
tělocvična ZŠ – vedoucí Mgr. Pavel Kašpar

300,-/600,-

Kometa – orientační běh
- vedoucí Mgr. Marta Hanáková

250,- /500,-

Sportovní hry - chlapci – 5. – 9. tř. ráno před vyučováním v tělocvičně ZŠ
- vedoucí ZÚ Mgr. Roman Čuřík

300,-/600,-

Společenské tance – páry – od 3. tř. – NUTNÝ PÁR CHLAPEC A DÍVKA
nutno finančně se podílet na společných kostýmech a dohled rodičů na pravidelnou docházku
vedoucí ZÚ Jana Beranová

300,-/600,-

Tenis – v tělocvičně a na hřišti ZŠ
- vedoucí ZÚ MUDr. Jiří Mareš, Markéta Kubíková, Nikola Hrbková

300,-/600,-

Vybíjená – v tělocvičně ZŠ
- vedoucí ZÚ Mgr. Marie Zábranská

300,-/600,-

Šachy – základy i pokročilejší hra

300,-/600,-

Je tu zpět - Taneční kroužek – nácvik veřejných vystoupení pro všechny děti (dívky i chlapce) školou
povinné. Taneční rytmus vítán, disciplína a ochota spolupracovat při nacvičování, nutno finančně se
podílet na společných kostýmech a dohled rodičů na pravidelnou docházku
– vedoucí ZÚ Mgr. Vladimíra Kimlová

300,-/600,-

Sportovní hry - tělocvična ZŠ Kralovice – od 1. tř.
Všesportovní příprava, komplexní pohybový rozvoj dětí např. trampolina, gymnastika, coretraining apod.)
Středa
14.00 – 15.00 – Jiří Buňka

300,- /600,-

Basketbal Kralovice – od 1. tř.

300,- /600,-

Středa
Pátek

15.00 – 16.30 – Jiří Buňka
18.30 – 20,00 – Jiří Buňka

Pohybové cvičení MIX pro dívky od 6. tř. - jóga, pilates, kalanetika, body styling, posilování s činkami, posilování s
gymnastickými míči, tabata, boot camp, jumping cardio se švihadly a bez a mnoho dalších. Vedoucí ZÚ Ing. Kateřina Medková

300,-/600,-

Zájmové kroužky, které probíhají ve sportovním centru BUĎ FIT Kralovice (bývalá kasárna)
Podrobnosti o těchto cvičeních naleznete na www.budfit.biz

Zumba pro děti – ZUMBATOMIC cílem je zdravý životní styl a včlenění fitness jako přirozené součásti dětských životů,
nejen jako lekci, kterou navštěvují jednou týdně.
Děti se naučí – vedení, respektu, týmové práci, hrdosti, sebedůvěře, zodpovědnosti a rovněž rozvoji koordinace rovnováhy,
disciplíně, paměti a kreativitě.

LIL STAR´Z - 4 – 6 let
BIG STAR´Z - 7 – 12 let
Přípravka aerobiku – 4. – 6. let

350,-/700,350,-/700,350,-/700,-

Oddělení společenských věd
Anglický jazyk aneb, co jsme ve škole nezvládli - 5. – 6. tř. (min. 6 zájemců!!!)
Anglický jazyk aneb, co jsme ve škole nezvládli - 7. – 8. tř. (min. 6 zájemců!!!)
Anglický jazyk aneb, co jsme ve škole nezvládli - 9. tř. (min. 6 zájemců!!!)

všechny 300,-/600,-

Anglický jazyk s rodilým mluvčím - pro žáky 5. – 9. ročníku
Konverzace s rodilým mluvčím panem Davem Singletonem. Hodiny konverzace budou probíhat podle potřeby žáků
v odpoledních hodinách v neformálním prostředí informačního centra v budově základní školy nebo DDM Kralovice.
Cena jedné lekce 1x týdně činí 30 - 50 Kč (v závislosti na počtu účastníků). Nejvyšší počet žáků na jedné lekci je šest.
S rodilým mluvčím musí být žáci stále ve střehu, aby jim neunikaly souvislosti. Celou hodinu komunikují jen anglicky, čímž se
postupně zbavují ostychu. Přirozenou cestou vstřebávají správnou výslovnost, intonaci i tempo cizího jazyka.
Využijte této pro naše malé město jedinečné příležitosti a přispějte společně s námi k motivaci dětí učit se cizí jazyk a
zdokonalovat se v něm.

Angličtina – pouze předškoláci! – nutná spolupráce s vyučujícím, příprava na hodinu,
plnění domácích úkolů (nabízíme spolu s Malými keramiky)

300,-/600,-

Italština od 5. tř. - pro začátečníky i pokročilé
300,-/600,-

Ing. Kateřina Medková

Novinka – Brain Jogging - je inovativní metodou trénování kognitivních funkcí mozku, která umožňuje zdokonalit tzv.
pracovní paměť. Za pomoci této metody lze docílit zlepšení koncentrace, prohloubení nejen krátkodobé paměti, rozšíření
slovní zásoby a zdokonalení logického myšlení a vizuálně-prostorové orientace.
Brain jogging je určen všem, kteří chtějí ovlivnit své úspěchy v životě. Díky pravidelnému trénování čtyř oblastí kognitivních
funkcí mozku lze totiž docílit zrychlení reagování, zlepšení výkonu při řešení problémů, nižší chybovosti, zvýšení efektivity v
oblasti plánování a organizování, ale zejména úspěchů ve formálním vzdělání, který ovlivňuje naši úspěšnost po celý život.

300,-/600,Loutkové divadlo – výroba loutek, kulis, vodění a mluvení loutek při veřejných představeních a další
výtvarná činnost – prosíme pouze vážné zájemce a dohled rodičů nad docházkou pro náročnost přípravy
loutkových představení. Nácviky 2x týdně – středa, pátek 12,30 – 14,30 hod

300,-/600,-

Oddělení keramiky, kreativních a výtvarných činností
Malí keramici – pouze předškoláci !
(Nabízíme společně Angličtinou pro předškoláky)

350,-/700,-

Keramika 1. – 2. tř.
Keramika 3. – 5. tř.
Keramika 6. – 9. tř.

350,-/700,400,-/800,500,-/1000,-

Tvořílek – výtvarný kroužek pro nejmenší děti od 2,5 let, které mají o tuto činnost zájem – v doprovodu
rodičů, (nabízíme společně s Pohybáčkem – není podmínkou)

300,-/600,-

Šikulky – výtvarný kroužek pro děti 4 – 5 let – bez doprovodu rodičů (nabízíme společně s Pohybovými hrami) 300,-/600,Šikulové – výtvarný kroužek pro předškoláky – bez doprovodu rodičů (Nabízíme společně s Pohybovými hrami) 300,-/600,Dívčí klub 1. – 2. tř. – Pro zájemce o kreativní tvorbu, 1x za měsíc vaření (suroviny na vaření, které je součástí dívčích klubů
a nadstandardní materiál kreativní tvorby je nutno doplatit dle aktuálních cen materiálu).
300,-/600,Dívčí klub 3. – 6. tř. – Pro zájemce o kreativní tvorbu, 1x za měsíc vaření (suroviny na vaření, které je součástí dívčích klubů
a nadstandardní materiál kreativní tvorby je nutno doplatit dle aktuálních cen materiálu).
300,-/600,Dívčí klub 7. – 9. tř. – Pro zájemce o kreativní tvorbu, 1x za měsíc vaření (suroviny na vaření, které je součástí dívčích klubů
a nadstandardní materiál kreativní
tvorby je nutno doplatit dle aktuálních cen materiálu).

300,-/600,-

Kuchtíci – jelikož chtějí kluci stále vařit, opět pro ně otvíráme kroužek vaření a stolování, pod vedením Vlasty Houdkové
(další suroviny na vaření je nutno doplatit dle aktuálních cen potravin)
200,-/400,-

Pro dospělé
Jóga pro mládež a dospělé
600,-/1200,-

Vedoucí ZÚ Zora Němcová DiS.

Flexi bar pro mládež a dospělé
700,-/1400,-

Vedoucí ZÚ Zora Němcová DiS.

Kreativní klub pro mládež a dospělé

Režijní poplatek 25,- Kč+ materiál na výrobu dle aktuálních cen materiálů

Keramický klub pro mládež a dospělé

Režijní poplatek 40,- Kč+ materiál na výrobu dle velikosti výrobků

viz. aktuální nabídka na nástěnkách DDM Kralovice nebo na www.ddmkralovice.cz

Na oba kluby je nutné se předem přihlásit v DDM Kralovice!
Ceny zájmových kroužků jsou upraveny úměrně náročnosti a kvalitě potřebné k výrobním i materiálním podmínkám pro
příslušné druhy kroužků (keramika, kreativní výroba). Pokud dítě přestane navštěvovat ZÚ se souhlasem rodičů a vede je
k tomu jiný důvod než zdravotní, poplatky za školné nevracíme. Poplatek je vrácen pouze na základě potvrzení od lékaře.
Při práci v keramických kroužcích je nutné brát v úvahu, že za vady výrobků, způsobené špatným technickým postupem
nezodpovídáme.
Na všechny zájmové kroužky je potřeba se předem přihlásit v DDM Kralovice do konce září (neváhejte s přihlášením, protože se
může stát, že kroužek, o který máte zájem, bude již obsazen), odevzdat vyplněnou přihlášku a max. do konce října zaplatit příslušný
poplatek. V případě, že nebude tento poplatek včas uhrazen, budeme nuceni dítě z kroužku vyloučit.
Prosíme rodiče, aby dohlíželi na pravidelnou návštěvu ZÚ svých dětí.
Věřte, že je velmi složité, např. nacvičovat s děvčaty společná vystoupení, když stále někdo chybí a neustálé doučování
nepřítomných potom zatěžuje jak vedoucí, tak i kamarády ve skupině. Výjimka je samozřejmě nemoc.
V případě, že se dítě nedostaví na ZÚ bez omluvy 3x po sobě, budeme Vás informovat telefonicky. Děkujeme za pochopení a
věřte, že se jedná o bezpečnost Vašich dětí.
Pokud dojde k tomu, že Vaše dítě nebude chtít kroužek z jakéhokoliv důvodu navštěvovat, prosíme nahlášení této skutečnosti
v DDM Kralovice.
Těšíme se na rok, který strávíme s Vašimi dětmi, případně na různých akcích i s Vámi.

Kolektiv DDM Kralovice

