
Zájmové kroužky v naší mateřské škole organizujeme ve spolupráci s Klubem rodičů; 
bez této spolupráce by kroužky v této podobě nemohly existovat. Kroužky jsou vedeny 
kvalitními lektory, usilujeme o to, aby i práce v kroužcích souzněla s filosofií naší 
mateřské školy. Rovněž dbáme na to, aby počet dětí v kroužcích nebyl na úkor pohodě 
dětí a kvalitě práce, takže je v kroužcích poměrně malý počet dětí, který nelze 
překročit. Kromě "běžných" zájmových činností, jako je keramika, angličtina, hudební a 
dramatický kroužek, otvíráme i kroužky nějakým způsobem zvláštní: Předškolák a tzv. 
Relaxační keramiku určenou pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Kroužky probíhají od 1. října do 30. května. Odpadlé hodiny budou nahrazeny v jiném 
termínu, obvykle nahrazujeme zrušené hodiny v červnu. Nebude-li možné hodinu 
nahradit, bude snížena platba za kroužek pro druhé pololetí, bude-li zrušeno více než 
dvě až tři hodiny ve druhém pololetí (tolik lze obvykle nahradit v červnu), vrátíme 
poměrnou část ceny kroužku.

Kroužky se platí, pokud není uvedeno jinak, pololetně a to převodem na číslo účtu 
6737509001/5500, při platbě uveďte stejný variabilní symbol jako pro platbu 
školného. Kroužky se platí vždy do 31. října za 1. pololetí a do 28. února za 2. 
pololetí.

Z hlediska duševní hygieny nedoporučujeme, aby děti navštěvovaly dva kroužky 
denně, a více než tři kroužky týdně!

Pokud není v anotaci kroužku uvedeno jinak, je třeba aby po skončení kroužku si 
dítě vyzvedl rodič! Lektoři kroužků nemohou po skončení kroužku vracet děti do 
oddělení. To je nutnou podmínkou pro zápis dítěte do kroužku.

Budete-li se chtít ohledně kroužků na něco zeptat, můžete napsat e-mail na 
david.dvorak@skolka.org.

KROUŽKY V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

PŘEHLED KROUŽKÙ

ZÁPIS DO KROUŽKÙ
Zápis do kroužků bude probíhat online na webu naší školy 
(http://www.skolka.org) od pondělka, 23.9. 20:00 hodin. Ve čtvrtek 
28.9. odpoledne pak budou zveřejněny výsledky, rodiče informujeme e-
mailem. Kriteria pro přijetí jsou uvedena u každého kroužku, obvykle je 
hlavním kritériem věk dítěte - přednost mají starší děti, na pořadí 
přihlášení tedy většinou nezáleží - viz. níže. Kdo nemá možnost přihlásit 
se na webu školy, vyzvedněte si prosím přihlášku ve vaší třídě, vyplňte ji 
a odevzdejte tamtéž do středy 26. 9.



KERAMIKA - 1
STŘEDA, 15:15 - 16:00, keramická dílna
Kroužek je určen pro starší děti od 5 let, přednostně se přijímají děti starší. Maximální počet dětí je 7.
Lektorkou je Mgr. Markéta Vondrášková, absolventka oboru výtvarné výchovy na PedF UK.
Cena za pololetí: 1000,- Kč

Na kroužku keramiky se děti seznámí s hlínou jako materiálem, naučí se ní pracovat a budou objevovat, jaké možnosti vyjádření může tento 
přírodní materiál nabídnout. Děti si osvojí několik základních keramických technik jako jsou: válení plátů, vykrajování, obtiskávání, 
vytlačování, modelování z plátů, z žížalek, z kuliček, používání forem a možnosti kombinací hlíny s jinými materiály. Témata naší práce budou 
plynule propojena s probíhajícím rokem a proměnami přírody, případně se svátky jako Dušičky, Vánoce, Velikonoce, Slunovrat apod. 
Podstatnou bude i arteterapeutická funkce práce s keramickou hlínou.

KERAMIKA - 2
ČTVRTEK, 15:15 - 16:00, keramická dílna
Kroužek je určen pro starší děti od 5 let, přednostně se přijímají děti starší. Maximální počet dětí je 7.
Lektorkou je Hana KYMROVÁ, absolventka Střední uměleckoprůmyslové školy, obor Tvarování hraček a dekorativních 
předmětů a absolventka keramických kursů Střední průmyslové školy keramické v Bechyni.
Cena za pololetí: 1000,- Kč

Na kroužku se děti seznámí s keramickou hlínu jakožto materiálem, naučí se nutné technologické základy pro práci s ní. Během roku budou 
využívat různých forem práce s hlínou: tvorbu z plátu, válečků atd. za použití rozličných nástrojů (válečeku, špachtlí, špejlí a dalších). 
Tematicky bude práce navazovat na probíhající roční období, svátky i činnost oddělení, např. inspiraci dětskou literaturou, školními akcemi a 
pododně.

ANGLIČTINA
ČTVRTEK, 15:00 - 15:45, velký sál
Kroužek je určen pro nejstarší děti od 5 let, přednostně se přijímají děti starší, i když mohou chodit i děti, které budou 
pokračovat z loňského roku, nepůjde o kroužek pro pokračující. Maximální počet dětí je 10.
lektorka: Mgr. Petra Prajsová (4 roky v zahraničí, Cambridge ESOL – FCE certifikát, kurz IELTS)
Cena za pololetí: 900,- Kč

Na kroužku angličtiny se děti setkají s cizím jazykem v rámci her, básniček, písniček, říkadel, pohádek, výtvarné činnosti, grafomotorických 
cvičení a rébusů. Cílem činností bude hravou formou probudit v dětech zájem o anglický jazyk, a to především především jeho pasívní 
znalost, to je porozumění mluvenému slovu bez nutnosti překladu do mateřského jazyka. Slovní zásoba dětí bude vytvářena a obohacována 
pomocí tzv. "flash cards" (obrázkové karty), správná zvuková podoba jazyka bude rozvíjena poslechem (tzv. Simple Songs)

HUDEBNÍ KROUŽEK
ÚTERÝ, 15:15 - 16:00, velký sál
Kroužek je určen pro starší děti od 5 let, přednostně se přijímají děti starší. Maximální počet dětí je 10.
Lektorka Mgr. Bc. Veronika Vendlová je absolventkou oboru flétna na Konzervatoři a oboru speciální pedagogiky na PedF 
UK, zabývá se muzikoterapií..
Cena za pololetí: 650,- Kč

V hudebním kroužku budou děti prostřednictvím hudebně pohybových her, písniček a říkanek rozvíjet sluchové vnímání, rytmické cítění, 
motoriku, vzájemnou komunikaci a vnímání sebe sama.  Děti si zazpívají a společně zahrají na rozličné nástroje.

RELAXAČNÍ KERAMIKA 1 a 2
PONDĚLÍ, 14:45 – 16:00, keramická dílna
ÚTERÝ, 14:45 - 16:00, keramická dílna

Kroužek bude mít formu individuální terapie metodou práce v hliněném poli, lektorka bude pracovat s jedním případně se 
dvěma dětmi najednou, podle potřeby dětí. Délka jednoho sezení je cca 30minut a lektorka si bude během kroužku 
postupně odvádět děti ze tříd a bude je do tříd i vracet. Kroužek se bude platit v blocích po 8 sezeních, dětem bude 
lektorka evidovat skutečnou docházku. Bude-li to třeba budou moci po vyčerpání 8 sezení děti pokračovat a předplatit si 
dalších 8 sezení. Kroužek je určen především pro děti se speciálními potřebami, věk dětí není rozhodující. Děti se 
přijímají na doporučení učitelů nebo SPC, máte-li o kroužek zájem přihlaste se na webu školy a kontaktuje učitele ve 
vaší třídě. Maximální počet dětí je 4 na jeden kroužek (PO a ÚT). Informace o metodě viz. http://www.hlinenepole.cz/
Lektorka Mgr. Petra Součková se zabývá arteterapií.
Cena za 8 sezení: 1000,- Kč

http://www.hlinenepole.cz/


DRAMATICKÝ KROUŽEK
STŘEDA, 15:15 – 16:00, velký sál
Kroužek je určen pro starší děti,  přednostně se přijímají děti starší. Maximální počet dětí je 10.
Společně kroužek povedou společně dvě lektorky Hedvika Švecová, učitelka ze zeleného oddělení a Martina Turková.
Cena za pololetí: 860,- Kč

Co budeme dělat? Hrát hry a jejich prostřednictvím se seznamovat s příběhy a jejich hrdiny. Vstupovat do příběhů, do rolí hrdinů a zkoumat 
jejich svět. | Čemu se při tom budeme učit? Smyslu pro rytmus, orientaci v prostoru, orientaci ve vlastním těle a emocích, práci s hlasem a 
řečí, spolupráci ve hře, tvořivému přístupu a improvizaci… Zkrátka aktivně objevovat sebe sama a svět kolem nás. | K tomu nám nám bude 
sloužit nejen hraní rolí, ale take práce s různými materiály, předměty a jednoduchými loutkami. | A jestliže vše půjde jako na drátkách, 
předvedeme něco pěkného z naší práce i rodičům. Těšíme se na vás!

PŘEDŠKOLÁK
PONDĚLÍ, 14:45 - 15:45, velký sál
Kroužek je určen pro předškolní děti u kterých je patrný nerovnoměrný vývoj, pro přijetí do kroužku je nutné doporučení 
učitele vaší třídy! Myslíte-li si, že by vaše dítě mělo kroužek navštěvovat, kontaktujte vaše třídní učitele a domluvte se 
s nimi, zda dítě do kroužku zařadí, i v tomto případě se přihlaste na webu školky. Maximální počet dětí je 8, lektorka 
bude v 15:45 vracet děti do oddělení!
Lektorkou je Mgr. Michaela Truhlářová.
Cena za pololetí:1100,- Kč

V rámci kroužku se zaměříme na posilování funkcí, které jsou potřeba pro úspěšné zvládnutí 1.třídy. Během jednotlivých lekcí se společně s 
dětmi zaměříme na: rozvoj řeči, nácvik pohybových stereotypů - správné sezení, správné dýchání, správný úchop psacího náčiní, rozvoj hrubé 
a jemné motoriky a grafomotoriky, rozvoj sluchového vnímání, rozvoj zrakového vnímání, rozvoj koncentrace, pozornosti, postřehu a 
procvičování logického myšlení, rozvoj prostorové představivosti a kombinačních schopností. Další informace obdrží rodiče přijatých dětí 
písemně.

Vaření pro předškoláky
ÚTERÝ, 15:15 – 16:00, kuchyňka u velkého sálu
Kroužek je určen pro děti od 5 let. 
Lektorka Hana Bělohradská, pracuje  jako učitelka v Modrém oddělení, v minulých letech vedla kroužky vaření pro děti na 
prvním stupni základní školy. Vaření patří mezi její největší koníčky.
Cena za pololetí: 1000,- Kč

Budeme vařit, péct, zdobit a ochutnávat různé dobroty. Budeme si povídat o jídle a o všem, co k němu patří. Program kroužku budu 
přizpůsobovat ročním obdobím a svátkům. Na podzim se zaměříme na zpracovávání právě dozrávajícího ovoce a zeleniny, před Vánocemi se 
pustíme do tvorby cukroví a tak podobně. Děti si osvojí základní kuchařské dovednosti, které se jim potom budou učitě hodit i při vaření 
doma.



KERAMIKA - 1
STŘEDA, 15:15 - 16:00, keramická dílna
Kroužek je určen pro starší děti od 5 let, přednostně se přijímají děti starší. Maximální počet dětí je 7.
Lektorkou je Mgr. Markéta Vondrášková, absolventka oboru výtvarné výchovy na PedF UK.
Cena za pololetí: 1000,- Kč

KERAMIKA - 2
ČTVRTEK, 15:15 - 16:00, keramická dílna
Kroužek je určen pro starší děti od 5 let, přednostně se přijímají děti starší. Maximální počet dětí je 7.
Lektorkou je Hana KYMROVÁ, absolventka Střední uměleckoprůmyslové školy, obor Tvarování hraček a dekorativních 
předmětů a absolventka keramických kursů Střední průmyslové školy keramické v Bechyni.
Cena za pololetí: 1000,- Kč

ANGLIČTINA
ČTVRTEK, 15:00 - 15:45, velký sál
Kroužek je určen pro nejstarší děti od 5 let, přednostně se přijímají děti starší, i když mohou chodit i děti, které budou 
pokračovat z loňského roku, nepůjde o kroužek pro pokračující. Maximální počet dětí je 10.
lektorka: Mgr. Petra Prajsová (4 roky v zahraničí, Cambridge ESOL – FCE certifikát, kurz IELTS)
Cena za pololetí: 900,- Kč

HUDEBNÍ KROUŽEK
ÚTERÝ, 15:15 - 16:00, velký sál
Kroužek je určen pro starší děti od 5 let, přednostně se přijímají děti starší. Maximální počet dětí je 10.
Lektorka Mgr. Bc. Veronika Vendlová je absolventkou oboru flétna na Konzervatoři a oboru speciální pedagogiky na PedF 
UK, zabývá se muzikoterapií..
Cena za pololetí: 650,- Kč

RELAXAČNÍ KERAMIKA 1 a 2
PONDĚLÍ, 14:45 – 16:00, keramická dílna
ÚTERÝ, 14:45 - 16:00, keramická dílna

Kroužek bude mít formu individuální terapie metodou práce v hliněném poli, lektorka bude pracovat s jedním případně se 
dvěma dětmi najednou, podle potřeby dětí. Délka jednoho sezení je cca 30minut a lektorka si bude během kroužku 
postupně odvádět děti ze tříd a bude je do tříd i vracet. Kroužek se bude platit v blocích po 8 sezeních, dětem bude 
lektorka evidovat skutečnou docházku. Bude-li to třeba budou moci po vyčerpání 8 sezení děti pokračovat a předplatit si 
dalších 8 sezení. Kroužek je určen především pro děti se speciálními potřebami, věk dětí není rozhodující. Děti se 
přijímají na doporučení učitelů nebo SPC, máte-li o kroužek zájem přihlaste se na webu školy a kontaktuje učitele ve 
vaší třídě. Maximální počet dětí je 4 na jeden kroužek (PO a ÚT). 
Lektorka Mgr. Petra Součková se zabývá arteterapií.
Cena za 8 sezení: 1000,- Kč

DRAMATICKÝ KROUŽEK
STŘEDA, 15:15 – 16:00, velký sál
Kroužek je určen pro starší děti,  přednostně se přijímají děti starší. Maximální počet dětí je 10.
Společně kroužek povedou společně dvě lektorky Hedvika Švecová, učitelka ze zeleného oddělení a Martina Turková.
Cena za pololetí: 860,- Kč

PŘEDŠKOLÁK
PONDĚLÍ, 14:45 - 15:45, velký sál
Kroužek je určen pro předškolní děti u kterých je patrný nerovnoměrný vývoj, pro přijetí do kroužku je nutné doporučení 
učitele vaší třídy! Myslíte-li si, že by vaše dítě mělo kroužek navštěvovat, kontaktujte vaše třídní učitele a domluvte se 
s nimi, zda dítě do kroužku zařadí, i v tomto případě se přihlaste na webu školky. Maximální počet dětí je 8, lektorka 
bude v 15:45 vracet děti do oddělení!
Lektorkou je Mgr. Michaela Truhlářová.
Cena za pololetí:1100,- Kč

VAŘENÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY
ÚTERÝ, 15:15 – 16:00, kuchyňka u velkého sálu
Kroužek je určen pro děti od 5 let. 
Lektorka Hana Bělohradská, pracuje  jako učitelka v Modrém oddělení, v minulých letech vedla kroužky vaření pro děti na 
prvním stupni základní školy. Vaření patří mezi její největší koníčky.
Cena za pololetí: 1000,- Kč

KROUŽKY V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Zápis online na webu naší školy (http://www.skolka.org) od pondělka, 23.9. 20:00 hodin.


