
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, 
relaxační keramiku, která je více terapií než tvorbou a od letoška i kroužek využívající 
metody Feuersteinova instrumentálního obohacování.

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 pololetně a to pokud možno hotově ve zveřejněné termíny. Vždy je 
možné, aby si dítě zdarma vyzkoušelo jednu až dvě lekce, proto jsou termíny vybírání 
plateb kolem poloviny října.

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

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), a to do do středy, 26.9. 20:00 hodin. Ve 
čtvrtek 28.9. pak budou zveřejněny výsledky. 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
PONDĚLÍ, 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
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 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
ÚTERÝ, 15:15 - 16:00, 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
ČTVRTEK, 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
ÚTERÝ, 14:45 - 15:15, keramická dílna
Kroužek je určen pro od 5 let a po dohodě pro děti se speciálními potřebami, do tohoto kroužku se děti budou přijímat do 
naplnění kapacity "kdo dřív přijde", věk dětí není rozhodující! Maximální počet dětí je 4.
Lektorka Mgr. Petra Součková se zabývá arteterapií.
Cena za pololetí: 500,- Kč

Spíše než o tvorbu jde u tohoto kroužku o arteterapii, lektorka často používá metody "Práce v hliněném poli" a i ostatní činnosti v kroužku 
jsou zaměřené především na relaxaci a rozvoj jemné motoriky než na vlastní výrobky.

RELAXAČNÍ KERAMIKA 2
ÚTERÝ, 15:30 - 16:00, keramická dílna
Kroužek je určen pro do 5 let a po dohodě pro děti se speciálními potřebami, do tohoto kroužku se děti budou přijímat do 
naplnění kapacity "kdo dřív přijde", věk dětí není rozhodující! Maximální počet dětí je 4.
Lektorka Mgr. Petra Součková se zabývá arteterapií.
Cena za pololetí: 500,- Kč

Spíše než o tvorbu jde u tohoto kroužku o arteterapii, lektorka často používá metody "Práce v hliněném poli" a i ostatní činnosti v kroužku 
jsou zaměřené především na relaxaci a rozvoj jemné motoriky než na vlastní výrobky.



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.
Lektorka: Alexandra Kupčíková je studentkou katedry dramatické výchovy DAMU.
Cena za pololetí: 650,- Kč

Prostřednictvím dramatických her a improvizací budou děti v tomto kroužku rozvíjet své komunikační dovednosti i sociální kompetence. Děti 
budou v kroužku pracovat s příběhy adekvátními jejich věku, budou moci naplno prožívat emoce své i zprostředkovaně emoce postav 
příběhů.

PŘEDŠKOLÁK
PONDĚLÍ, 14:30 - 15:30, 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. Maximální počet dětí je 8, lektorka bude po 15:15 vracet děti do oddělení, v případě 
velkého zájmu bude otevřen druhý kroužek.
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.

Metoda instrumentálního obohacování R. Feuersteina (FIE)
STŘEDA, 15:15 – 16:00, duhové oddělení
Kroužek je určen pro předškolní děti u kterých je patrný nerovnoměrný vývoj, případě pro děti se specifickými oslabeními v 
různých oblastech. 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. Maximální počet 
dětí je 8.
Lektorka je Daniela Pokorná vystudovala konzervatoř, je absolventkou akreditovaných kurzů FIE, a to včetně mezinárodních. 
Studuje posledním rokem psychologii. Metodou FIE pracuje od roku od roku 2007.

Cena za pololetí: 1000,- Kč

Feuersteinovo instrumentální obohacení (FIE) je metoda, která pomáhá rozvíjet myšlení a vnímání, upevňuje sebedůvěru dětí, dává jim 
jistotu, že problémy a úkoly, se kterými se setkají, mohou zvládnout. Pomáhá dětem ovládnout jejich impulzivitu, probouzí v nich zájem o 
svět kolem, o poznávání. Učí je formulovat vlastní názor, naslouchat názoru druhých, tolerovat odlišnost a nebát se odlišnosti vlastní. 
Kromě "přípravy na vstup do školy" nabízí rozvoj sociálních dovedností. Více se můžete dozvědět např. na http://www.ucime-se-ucit.cz

POZOR! - ZMĚNY A AKTUALITY K 24.9.

1. Abychom co nejvíce usnadnili vyzvedávání dětí po skončení 
kroužků, po dohodě s lektory jsme posunuli většinu kroužků tak, aby 
končily v 16:00. To se týká kroužků: Keramika I. a II., Angličtina, 
Hudební, Dramatický a „Feuerstein“.

2. Lektorka kroužku předškolák, který končí v 15:15 bude děti po 
skončení odvádět do svých oddělení, stejně jako v loňském školním 
roce.

3. Protože se zatím na Relaxační keramiku II. nepřihlásil nikdo z dětí 
mladších 5 let, umožníme na tento kroužek docházku dětem, které se 
nedostanou na Relaxační keramiku I. Rodiče dětí přihlášených na 
Relaxační keramiku I. budeme kontaktovat.


