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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 

V ŽIHLI, ŽIHLE 178, 331 41 KRALOVICE 

 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE RAKETA ŽIHLE, Žihle 65,  

ddm@zs-zihle.cz, www.zs-zihle.cz, 725 548 256 
 

 

PODROBNÉ INFORMACE 

K NABÍDKOVÉMU LISTU PRO ŠKOLNÍ ROK 

2022/2023 
 

 

 

Nabízíme: pravidelnou, příležitostnou, spontánní, 

táborovou činnost a pobytové akce. 

 

Vedoucí místa: Bc. Jitka Mikutová 

Pedagog: Iveta Letová  

Školnice: Jindřiška Kočíncová 

 

 

 

 

 

PRAVIDELNÁ ČINNOST 
 

Oddělení tělovýchovy, sportu, ekologie a zdravého životního stylu:  

 

01 - Jóga – pro mládež a dospělé – lektorka Mgr. J. Šikýřová, (750,-/1500,-) – docházka  

1 x týdně, (1000,-/2000,-) – docházka 2 x týdně, koná se každé pondělí a středu od 19.00 

do 20.00 hodin v malé tělocvičně ZŠ, začínáme již 12. 9. 2022. 

Sportovní hry – vybíjená, přehazovaná, fotbal, florbal, apod., lektor je pedagog ZŠ, 

(zdarma v prostorách školy): 

Pondělí 6.50 – 7.50 Starší žáci Mgr. V. Šmídl 

Úterý  6.50 – 7.50 Starší žáci Mgr. M. Zeman 

Středa 6.50 – 7.50 Mladší žáci Mgr. J. Švarc 

Čtvrtek 14.00 – 15.00 Mladší žáci K. Červená 

02 –  Stolní tenis + šipky – seznámení s pravidly, dvouhra, čtyřhra, podání míčku, turnaje 

a soutěže, lektor M. Let (500,-/1000,-), pro žáky od 10 let, koná se v pondělí od 17.00 do 

18.00 hodin v tělocvičně DDM.  
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03 –  Cvičení rodičů a dětí od 1 roku – adaptace v kolektivu, rozvoj správného držení 

těla, nácvik rytmu, kolektivní hry, lektorka Bc. J. Mikutová (rodič a dítě = 500,-/1000,-), 

koná se ve čtvrtek od 10.00 do 11.00 hodin v tělocvičně DDM. 

04 – Spectrum I.– taneční kroužek pro žáky 1. – 4. třída, lektorka Ing. B. Kroftová,  

(500,-/1000,-), koná se ve čtvrtek od 14.00 – 15.00 hodin, v tělocvičně DDM, nutná 

pravidelná docházka pro nácvik sestav a finanční podíl rodičů na kostýmech. 

05 - Spectrum II.– taneční kroužek pro žáky 5. – 9. třída, lektorka Ing. B. Kroftová, 

(500,-/1000,-), koná se ve čtvrtek 15.30 – 16.30 hodin, v tělocvičně DDM, nutná 

pravidelná docházka pro nácvik sestav a finanční podíl rodičů na kostýmech. 

06 - Ježek Kubík – pohybové hry pro děti 4 – 6 let – rozvoj pohybových dovedností 

tancem a hrou, lektorka Bc. Jitka Mikutová, (500,-/1000,-), koná se ve středu 16.00 – 

17.00 hodin. 

 

Oddělení společenských věd: 

 

© - Český jazyk trochu jinak – „když ve škole nestíhám“ – pro 9. třídu, 

lektorka Mgr. K. Fillerová, koná se ve středu od 6.50 do 7.50 hodin, (zdarma v 

prostorách školy). 

© - Matematika převážně vážně – „když ve škole nestíhám“ – pro 9. třídu, lektorka  

Mgr. J. Vorlová, koná se v pátek od 6.50 do 7.50 hodin, (zdarma v prostorách školy). 

© - Mišmaš – „když ve škole nestíhám“ – určeno pro žáky 2. – 5 třídy, lektor je 

pedagog ZŠ, den konání upřesníme, (zdarma v prostorách školy). 

© - 07 – Fučílek  

I. –  pro začátečníky – koná se ve středu od 15.00 do 16.00 hodin v klubovně DDM, 

II. – pro pokročilé – koná se ve středu od14.00 do 15.00 hodin v klubovně DDM, 

 - hra na zobcovou flétnu, nástup pouze na začátku školního roku,  

lektorka Bc. J. Mikutová, (400,-/800,-). 

 

Oddělení keramiky, kreativních a výtvarných činností:  

 

08 – Kouzlíme s voskem – kreativní tvoření zaměřené na enkaustickou malbu horkým 

voskem a žehličkou, lektorka I. Letová (400,-/800,-), koná se v úterý 15.00 – 16.00 

v klubovně DDM. 

09 - Ferdové a Berušky – výtvarný kroužek pro rozvoj jemné motoriky – stříhání, 

malování a lepení z papíru, pro žáky 5 – 8 let, lektorka I. Letová (500,-/1000,-), koná se 

v pondělí od 15. 15 do 16. 15 hodin v klubovně DDM. 
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10 - Ateliér   

I. – pro žáky  8 – 11 let 

 II. – pro žáky 12 – 15 let  

- výroba dekorací pro různé příležitosti – určeno pro děvčata i chlapce (nové výtvarné 

techniky budou placeny jednorázově jako nadstandardní materiál), lektorka I. Letová, 

(500,-/1000,-), koná se ve středu od 15.30 do 17. 30 hodin v klubovně DDM. 

Tvořivá duha  – výroba drobných dárků a dekorací přímo v prostorách školní družiny, 

pro žáky 6 – 12 let, lektorka I. Letová (zdarma v prostorách školy),  

koná se v pátek od 14.00 hodin. 

11 - Keramika I. – tvoření z keramické hlíny, pro začátečníky 6 – 8 let,  

lektorka Bc. J. Mikutová, (500,-/1000,-), koná se v úterý od 14.00 do 15.00 hodin 

v klubovně DDM. 

12 - Keramika II. – tvoření z keramické hlíny, mírně pokročilí 8 – 12 let,  

lektorka Bc. J. Mikutová, (700,-/1400,-), koná se ve čtvrtek od 15.00 – do 16.30 hodin 

v klubovně DDM.  

13 - Keramika III. – tvoření z keramické hlíny, pokročilí 12 – 15 let,  

lektorka Bc. J. Mikutová, (900,-/1800,-), koná se ve čtvrtek od 17.00 – 19.00 hodin 

v klubovně DDM. 

14 - Keramika IV. – tvoření z keramické hlíny pro mládež a dospělé,  

lektorka Bc. J. Mikutová, (jednorázový poplatek za výrobek), koná se v úterý  

od 16.00 do 18.00 hodin v klubovně DDM. 

Glazování – v rámci keramického kroužku, pro žáky 6 – 15 let,  

lektorka Bc. J. Mikutová, (zdarma – v ceně keramického kroužku) 

15 – Pedigáček – pletení z pedigu, papíru, bužírek a saténových stužek, určeno pro 

děvčata i chlapce 10 – 15 let, lektorka Bc. J. Mikutová, (700,-/1400,-), koná se v úterý 

16.00 – 18.00 hodin v klubovně DDM. 

 

Ostatní: 

 

Malý technik – tvoření ze stavebnic Merkur a Boffin, rozvoj jemné motoriky, fantazie, 

představivosti a prostorové orientace, lektorka J. Kočíncová, koná se ve čtvrtek od 14.00 

do 15.30 hodin, (zdarma v prostorách školy). 

Klub deskových her – různé deskové hry, účast v soutěžích, možnost pořádat turnaje, 

lektorka J. Kočíncová, koná se ve středu od 14.00 do 15.30 hodin, (zdarma v prostorách 

školy). 

16 - Kuchtíci – vaření pro děvčata a chlapce od 8 do 15 let, základy stolování, hygienické 

návyky, zdravá výživa, lektorka I. Letová,(200,-/400,-) + ceny potravin, koná se 

v pondělí od 16.30 do 18.30 hodin v kuchyňce DDM. 

Počítačová grafika –práce na PC a rozšíření znalostí, úpravy fotek, koláže apod.,  

den konání a lektora upřesníme, (zdarma v počítačové učebně ZŠ). 

 

©- v případě uzavření činnosti DDM z důvodu nepříznivé epidemiologické situace 

bude výuka tohoto kroužku probíhat online 
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 

UKÁZKA Z ČINNOSTI + PŘIHLÁŠENÍ DO ZÚ 

 

Akce se koná v sobotu 10. 9. 2022 od 14.00 hodin do 17.00 hodin v zahradě základní 

školy. Vstup zezadu od průlezek. 

 

Čeká na vás řada sportovních a výtvarných stanovišť zaměřených na činnost v kroužcích. 

Tato stanoviště si postupně projdete, vyzkoušíte a podle toho se rozhodnete, který kroužek 

bude vhodný pro vaše dítko. 

 

Přihlášky můžete vypsat přímo na místě. 

 

Dále pro Vás připravujeme ukázku cvičení rodičů a dětí, které se uskuteční v prostorách 

DDM ve čtvrtek 15. 9. 2022 od 10.00 hodin. 

 

Ukázka tvoření pro děti (Tvořivá duha) 

v rámci školní družiny proběhne 

v pátek 9. 9. 2022 od 14.00 hodin v prostorách ZŠ. 

 

 

Naplněné zájmové útvary zahajují svoji činnost od pondělí 19. 9. 2022. 

 

Výjimku tvoří jóga pro mládež a dospělé, která začíná již od 12. 9. 2022. 

 

Proto neváhejte a odevzdávejte vyplněné přihlášky co nejdříve. 

 

Rozpis aktuálně otevřených zájmových útvarů bude k nahlédnutí ve vývěskách a na webu. 
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PLATBU PROVÁDĚJTE POUZE PŘEVODEM NA ÚČET: 

Číslo účtu: 193901074/0300 
 

Variabilní symbol: DATUM NAROZENÍ DÍTĚTE BEZ TEČEK (př. 15052009) 

 

Specifický symbol: ČÍSLO KROUŽKU (UVEDENO PŘED NÁZVEM KROUŽKU). 

 

 

V závorkách je uvedena cena za I. pololetí/ za celý školní rok. 

 

Pokud se rozhodnete strávit s námi volný čas, je nutné odevzdat přihlášky do 15. 9. 2022 

a zaplatit příslušný poplatek na I. pololetí nejpozději do konce října a následně na II. 

pololetí nejpozději do konce března.  

Pokud bude platba provedena později, bude každý kroužek navýšen o 50,- Kč. 

 

 

 

PRACOVNÍ DOBA OD 5. 9. DO 16. 9. 2022 

 

Den Dop. Pedagogický dohled odpoledne 

Po ----- 13,00 – 17,00 

Út ----- 13,00 – 17,00 

St ----- 13,00 – 17,00 

Čt ----- 13,00 – 17,00 

Od 19. 9. 2022 bude pracovní doba aktualizována dle činnosti kroužků. 

 

 

SPONTÁNNÍ ČINNOST 
 

KVOČNA – klub volného času -nabízí možnost využívat budovu DDM Žihle 

neformálně mimo činnost kroužků a to zcela zdarma. K využití jsou: deskové hry, stůl na 

stolní tenis, stolní fotbal, hry na xbox, Merkur, Boffin, pomůcky na výtvarnou výchovu 

(volná tvorba), počítače apod.    

 

V rámci klubu bude možné od října vyzkoušet si točení na hrnčířském  

kruhu – sledujte info ve vývěskách. 
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PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST 
 

Září 

  5. 9. 2022  - Nabídkové listy do ZŠ a MŠ 

10. 9. 2022 – Den otevřených dveří 

12. 9. 2022 – Zahájení činnosti ZÚ jóga pro dospělé 

19. 9. 2022 – Zahájení činnosti naplněných ZÚ 

 

Říjen 

8. 10. 2022 – Keramická sobota pro veřejnost 

26. 10. 2022 – Podzimní prázdniny - Výlet za Spejblem a Hurvínkem 

27. 10. 2022 – Podzimní prázdniny – Tvoření v DDM 

 

Listopad 

  7. 11. 2022 – Výroba lampionu  

18. 11. 2022 – Ředitelské volno – výlet do bazénu 

 

Prosinec 

  4. 12. 2022 – Mikulášská nadílka 

16. 12. 2022 - Ukončení činnosti všech ZÚ 

 

Leden 

  3. 1. 2023 – Zahájení činnosti všech ZÚ 

 

Únor 

  4. 2. 2023 - Pololetní prázdniny – program doplníme 

 

Březen 

5. 3. 2023 - Maškarní ples 

 

Duben 

  6. 4. 2023 –Velikonoční prázdniny – tvoření v DDM 

21. 4. 2023 – Den Země – úklid obce 

30. 4. 2022 – Pochod čarodějnic  

 

Červen 

2. 6. 2023 - Ukončení činnosti všech ZÚ 
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TÁBOROVÁ ČINNOST 
 

13. – 17. 2. 2023 – Jarní prázdniny – příměstský tábor – plavání, kino a výlety do okolí  

  

10. – 14.7. 2023 – Keramický tábor – příměstský tábor, práce s keramickou hlínou 

 

17. – 21. 7. 2023– Putování po okolí – příměstský tábor, výlety do okolí 

 

24. – 28. 7. 2023 – Taneční tábor – příměstský tábor, nácvik různých tanečních stylů 
 

Podrobné informace k táborové činnosti budou k dispozici v průběhu 

ledna 2023. 

 

 
Přihlášky na jednotlivé kroužky i souhlas ke zpracování osobních údajů najdete ve 

vestibulu školy, v DDM nebo na webových stránkách.  

 

Vnitřní řád je také k nahlédnutí na webových stránkách. 

 

Přihláška se musí vypisovat na každý kroužek zvlášť.  

Formulář Souhlas se zpracováním osobních údajů stačí jeden na dítě, které loni nechodilo 

na kroužek. 

 

Příklad: dítě dochází na tři kroužky – 3x vyplní přihlášku  

             a 1 x souhlas. 


