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Vážení přátelé obracíme se na Vás a Vaše děti s širokou nabídkou pravidelné zájmové  
činnosti, kterou připravujeme pro všechny věkové skupiny v novém školním roce.  
 

 MÁME NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY - www.ddmjemnice.cz Na našich 
nových stránkách najdete – aktuální nabídku zájmových kroužků, akcí a táborů, 
novinky a informace z DDM a klientské centrum. 
 

 ONLINE PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ – Přihlásit se můžete 
online odkazem přes klientské centrum na našem webu www.ddmjemnice.cz 
nebo přímo na adrese https://ddmjemnice.iddm.cz/. 
 

 Ještě nemáte vybraný kroužek a zajímají vás podrobnosti? PŘIJĎTE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2022               
14. ZÁŘÍ OD 9HOD. DO 17HOD. 
  

 AKCE – ZÁŘÍ NA ZKOUŠKU – Chcete vědět, jak to chodí v kroužku, jestli by se vám nebo dětem 
v kroužku líbilo a bavil by je? Využijte naší nabídky a přijďte v průběhu září na kterýkoliv náš kroužek, 
zdarma a bez přihlášení! Rozvrh kroužků najde na www.ddmjemnice.cz. 

 

 

TĚŠÍME SE NA VŠECHNY VÝTVARNÍKY, SPORTOVCE A DOBRODRUHY NA NAŠICH KROUŽCÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023! 
 

Název kroužku  Náplň kroužku    Vedoucí 
 

Věková 
kategorie 

Cena Den  Začátek Místo  

 ANGLIČTINA  
 

Začátky výuky anglického jazyka formou hraní, 
říkadel, písniček, obrázků a dalších pomůcek. 

D. Tvrdá  6 – 10 let 400,- rok úterý 
 

18:00 
20.9.2022 

DDM 

ATLETIKA  
 

Pod vedením trenéra čekají atlety pravidelné 
tréninky a nenapodobitelná atmosféra závodů. 

M. Dobeš 
T.Blažek 

6 – 14 let 350,- rok úterý  16:00 
20.9.2022 

ZŠ 

DRAMATICKÝ 

KROUŽEK 
 

Dramatický kroužek je vstupem do světa, kde 
prkna znamenají svět. Budeme se věnovat 
zábavným průpravným cvičením a nácviku 
jednoduchého vystoupení. 

Zaměstnanci 
DDM  

7 – 15 let 350,- rok čtvrtek  15:30 
22.9.2022 

DDM 

DÍVČÍ KLUB Nabízí tvořivá odpoledne plná módy, vaření, 
líčení, hraní, tance, hudby. Prostě všechno, co 
mladé slečny mají rády a chtěly by si to 
vyzkoušet se svými kamarádkami. 

Zaměstnanci 
DDM 

7 – 15 let 350,- rok pondělí 16:00 
19.9.2022 

DDM 

FLÉTNIČKA - 

ZAČÁTEČNÍCI 

Na kroužku se seznámíme se zobcovou 
sopránovou flétnou, notami a jednoduchými 
písničkami.  

Zaměstnanci 
DDM   

5 – 8 let 350,- rok čtvrtek 14:00 
22.9.2022  

DDM 

GAME MASTERS Kroužek je určen pro všechny, kteří si rádi hrají.  
Na kroužku budeme realizovat hry a herní 
aktivity s různým rozvojovým zaměřením i 
obtížností.  

Zaměstnanci 
DDM   

10 – 18 let 350,- rok pondělí 
 

15:00 
19.9.202 

DDM 
 

GYMNASTIKA 
 

Gymnastické cvičení rozvíjí u dětí obratnost, 
pružnost a sílu. Na kroužku nacvičujeme pěkné 
cvičební sestavy a cvičíme na gymnastickém 
nářadí a náčiní. 

R. Smetanová 
J. Bastlová 
 

6 - 14 let 350,- rok 
 

středa 
začát. 
pokroč. 

21.9.2022 
14:30 
15:30 

ZŠ 

HASIČI Pro chlapce a dívky, kteří se chtějí dobře 
pobavit, zasoutěžit si a přitom být užiteční. 

M. Šerka 6 - 18 let 450,- rok čtvrtek 16:00 
15.9.2022 

Hasičská 
zbrojnice 

KERAMIKA 
 

Děti využijí veškeré pomůcky, kterými je 
keramická dílna plně vybavena. Naučí se 
techniku modelování z plátu, z válečků a 
techniku vymačkávání z hroudy. 

Zaměstnanci 
DDM   

6 - 15let  500,- rok úterý 14:00 
20.9.2022 

DDM 
 

KLÁVESY 
 

Děti se seznámí s hrou na klávesy podle not.  
Zábavné je využití možností, které nabízí 
elektrický nástroj. 

D. Tvrdá  7 - 14 let 350,- rok čtvrtek  18:00 
22.9.2022 

DDM 

KLUBÍK PRO 

RODIČE S DĚTMI 

Klubík je pro všechny maminky, tatínky a jejich 
dětičky. Věnovat se budeme cvičení s 
říkankami, malování a hlavně hře s kamarády. 

Zaměstnanci 
DDM   

2 - 99 let 350,-rok  čtvrtek 9:00 
22.9.2022 

DDM 

KOŠÍKOVÁ 
 

Seznámení s pravidly a základy hry. Přihrávky, 
dribling, střelba na koš, obrana – útok. 

D.Otáhalová 5. - 9. třída 350,-rok   ZŠ 

KYTARA 
 

Kroužek je pro všechny, kteří se chtějí naučit 
hrát na kytaru. Trénujeme akordy a rytmiku a 
to hned na jednoduchých písničkách. 

D. Urbánková 9 – 15let  pondělí   DDM 

KYTARA - 

POKROČILÍ 
 

Kroužek je určen pro pokročilé zájemce o hru 
na kytaru, kteří zvládají základy hry a chtějí se 
zlepšovat a zažít neopakovatelné chvíle při 
hraní pro veřejnost. 

B. Bulín  9- 15 let 350,-rok středa 14:30 
14.9.2022 

ZŠ 

MAŽORETKY 
 

Kroužek je určen pro dívky. Můžete se těšit na 
pravidelné taneční tréninky pod vedením 
zkušené trenérky, soutěže a pohodovou holčičí 
partu. Tréninky jsou zaměřené na pohybovou 
průpravu, rytmiku a taneční choreografie. 

R. Matějková 
M. Matějková 

6 - 18 let 350,-rok úterý 
pátek  

16:00 
16:00 
13.9.2022 

ZŠ 

MÍČOVÉ HRY SE 

ZÁKL. ATLETIKY 
 

Průprava k nejrůznějším míčovým hrám, se 
kterými se děti běžně setkávají na hřišti. 
Průprava k atletickým disciplínám a také 
spousta zábavných pohybových her. 

 1. stupeň 350,- rok 
100,-ŠD 

  ZŠ 

MÍČ. HRY S 

ZÁKL. BASKETBALU 

Náplní kroužku je průprava různých míčových 
her, se kterými se děti běžně setkávají na hřišti. 
Větší pozornost je věnována průpravným 
cvičením k basketbalu. 
 

D.Otáhalová 1. stupeň 350,- rok 
100,-ŠD 

  ZŠ 

MÍČOVÉ HRY SE 

ZÁKL. VOLEJBALU 

Náplní kroužku je průprava různých míčových 
her, se kterými se děti běžně setkávají na hřišti. 
Větší pozornost je věnována průpravným 
cvičením k volejbalu. 

L. Foumová 1. stupeň 350,- rok 
100,-ŠD 

  ZŠ 

http://www.zsjemnice.cz/
http://www.ddmjemnice.cz/
http://www.ddmjemnice.cz/


Základní škola v Jemnici, příspěvková organizace, nám. Svobody 88, 675 31 Jemnice, 

www.zsjemnice.cz IČO 47443774 Č. účtu: 700034711/0100, 

DDM Jemnice, Tyršova 622, 675 31 Jemnice 

 
 

 

 

   

 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

PŘIHLÁŠKU A AKTUÁLNÍ INFOMACE O NABÍDCE ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NALEZNETE NA 

WWW.DDMJEMNICE.CZ 

 
V případě jakéhokoliv dotazu ohledně našich kroužků nás neváhejte kontaktovat na emailovou adresu ddm@zsjemnice.cz nebo na telefonním 

čísle 725 521 303. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název kroužku  Náplň kroužku  Vedoucí Věková 
kategorie 

Cena Den  začátek Místo  

OTEVŘENÁ 

KLUBOVNA 
 

Otevřená klubovna je určena pro všechny, kteří 
se chtějí po škole sejít s kamarády, zapůjčit si 
deskové hry, sportovní vybavení nebo jen tak 
posedět a poklábosit. 

Zaměstnanci 
DDM 

12 – 15 let 200,- rok Po-pá 14:00 
19.9.2022 

DDM 

PEJSKAŘI Kroužek je pro všechny děti, které mají svého 
pejska nebo mají pejsky rádi a chtějí s nimi 
trávit čas. 

Zaměstnanci 
DDM 

7 – 18 let 350,- rok 
 

pátek 14:00 
23.9.2022 

DDM 

STOLNÍ TENIS 
 

Kroužek rekreačního stolního tenisu pro 
začátečníky i pokročilé, kde si zasportujete, 
užijete legraci a najdete nové kamarády. 

P. Chvátal   6 – 15 let 300,- rok 
 

úterý 
pátek 

17:00 
17:00 
23.9.2022 

sokolovna 

ŠIKOVNÉ 

RUČIČKY 
 

Výtvarný a rukodělný kroužek je to pravé pro 
všechny děti, které baví vyrábět, tvořit, 
malovat. Vyrábět budeme dekorace, přáníčka, 
květiny a mnoho dalšího. 

A. Malá 6 – 14 let 350,- rok 
 

čtvrtek  14:30 
22.9.2022 

DDM 

TRAMPOLÍNKY 
 

Trampolínky neboli Jumping je zábavné 
posilovací cvičení s hudbou. Na kroužku se děti 
naučí jednoduché posilovací choreografie na 
posílení a procvičení celého těla. 

Zaměstnanci 
DDM 

7 – 15 let 350,- rok 
 

pondělí  17:00 
19.9.2022 

DDM 

VESELÁ 

VAŘEČKA 
 

Kroužek je vhodný pro všechny děti, které mají 
mlsné jazýčky a šikovné ručičky. Společně se 
ponoříme do tajemství kuchyně. Budeme 
připravovat jednoduchá jídla a dobroty. 

Zaměstnanci 
DDM 

9- 15 let 350,- rok 
+150 pol. 

středa 14:00 
21.9.2022 

DDM 

VOLEJBAL - 

POKROČILÍ 
 

Žáci si zde osvojí pravidla volejbalové hry a 
naučí se základní druhy úderů, jako je odbití a 
podání vrchem i spodem. 

L. Foumová 2. stupeň 350,- rok 
 

úterý 
čtvrtek  

6:45 
14:00 
20.9.2022 

ZŠ 

VÝTVARNÁ 

KAVÁRNA 

Výtvarná kavárna je zaměřena na dospěláky, 
kteří mají čas a chuť tvořit z keramiky. 

Zaměstnanci 
DDM 

15 – 99 let 500,- rok úterý 16:00 
20.9.2022 

DDM 

TANEČNÍ 

KROUŽEK  
MŠ A ZŠ DEŠOV 

V tanečním kroužku se děti naučí jednoduché 

líbivé choreografie na známé písničky. 

Protáhnou své tělo a procvičí rytmiku při 

pohybových hrách. 

 5 – 11 let 400,- rok pondělí 13:00 ZŠ Dešov 

KERAMIKA 
MŠ A ZŠ DEŠOV 

V kroužku keramiky si děti vyrobí pěkné 

dekorace a jednoduché výrobky z hlíny. Naučí 

se základy práce s hlínou a procvičí jemnou 

motoriku při modelování. 

 5 – 11 let 500,- rok pondělí 13:00 ZŠ  Dešov 

http://www.zsjemnice.cz/
http://www.ddmjemnice.cz/
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