
Nabídka mimoškolních zájmových volnočasových útvarů
pro školní rok 2022/2023

!! Zápis bude probíhat průběžně do 30. 9. 2022!!

TVOŘÍLEK Pondělí: 15:00 – 16:30 hod.
Tvoříš rád/ráda? Z papíru, textilu, keramiky, korálků, peříček a mnoha dalších věcí? Pak je  
tu pro TEBE - „TVOŘÍLEK“...Každé pondělí odpoledne si budeme vyrábět pro radost, naučíme
se „kouzlit“ s různými druhy materiálů, zvládneš dáreček, přáníčko, obrázek, nebo si 
vyrobíš vlastní klíčenku, náramek, možností je spousta. Uspořádáme malou výstavu pro 
rodiče a kamarády...  
LEKTOR: Veronika Chmelíková ŠKOLNÉ: 800,- Kč./pololetí

VÝUKA HRY NA UKULELE Pondělí: 15:00 – 16:00 hod.
Náplní tohoto zájmového útvaru bude seznámení s hudebním nástrojem a formou zábavy 
se postupně naučíme základní akordy a jednoduché písničky. Od jednoduššího se budeme 
pomalu dostávat ke složitějším akordům a skladbám. Budeme společně hrát a zpívat.
/vlastní nástroj podmínkou/ 
LEKTOR: Karolína Kábelová ŠKOLNÉ: 600,- Kč./pololetí

KERAMICKÁ DÍLNA PRO DĚTI Pondělí 16:30 – 18:30 hod.
Srdečně vás zveme do naší keramické dílny. Kroužek je pro všechny, kdo rádi tvoří. Naučíme se 
pracovat s hlínou, malovat a barvit výrobky různými technikami. Vyrobíme si dekorace podle své 
fantazie nebo podle předlohy. 
LEKTOR: Veronika Chmelíková ŠKOLNÉ: 1.000,- Kč./pololetí

ŽIVÁ JÓGA PRO MAMINKY S DĚTMI /7+/ Pondělí 17:00 – 18:00 hod.
Srdečně vás zveme na lekce společného cvičení jógy maminek s dětmi. Co budete potřebovat?
Jen vlastní podložku na cvičení, lehkou deku a pohodlné oblečení + přezuvky. Cena je za pár
/maminka + dítě/
LEKTOR: Věra Duchečková ŠKOLNÉ: 600,- Kč./pololetí

ŽIVÁ JÓGA PRO DOSPĚLÉ Pondělí 18:30 – 20:00 hod.
Srdečně vás zveme na lekce společného cvičení živé jógy se zkušenou lektorkou. Co 
budete potřebovat?Jen vlastní podložku na cvičení, lehkou deku a pohodlné oblečení + přezuvky.
LEKTOR: Věra Duchečková ŠKOLNÉ: 90,- Kč./lekce

MLADÝ ZÁCHRANÁŘ I. /1. - 5. třída ZŠ/ Úterý 15:00 – 16:30 hod.
Zajímá se vaše dítě o práci záchranářů, chce rozumět tomu, jak správně funguje naše tělo a jak 
ve správný čas umět pomoci druhému, vědět kam zavolat, či jak ošetřit poranění? 
Přihlaste ho do našeho kroužku pro mladé záchranáře!
Náš kroužek děti naučí jak postupovat při reálných situacích, když se například ony samy,
nebo někdo jiný ocitne v ohrožení života. Děti se naučí využívat reálné záchranářské 
pomůcky dále se učí nebýt lhostejnými a nemít strach poskytnout potřebnou první pomoc. 
LEKTOŘI: Bc. Zdeněk Balek + Ing. Petra Balková ŠKOLNÉ: 800,- Kč./pololetí

MLADÝ ZÁCHRANÁŘ I. /6. - 9. třída ZŠ/ Úterý 16:30 – 18:00 hod.
Zajímá se vaše dítě o práci záchranářů, chce rozumět tomu, jak správně funguje naše tělo a jak 
ve správný čas umět pomoci druhému, vědět kam zavolat, či jak ošetřit poranění? 
Přihlaste ho do našeho kroužku pro mladé záchranáře!
Náš kroužek děti naučí jak postupovat při reálných situacích, když se například ony samy,
nebo někdo jiný ocitne v ohrožení života. Děti se naučí využívat reálné záchranářské 
pomůcky dále se učí nebýt lhostejnými a nemít strach poskytnout potřebnou první pomoc. 
LEKTOŘI: Bc. Zdeněk Balek + Ing. Petra Balková ŠKOLNÉ: 800,- Kč./pololetí

„MASTERCHEFÍK s Míšou“ - DĚTI 8 – 15 LET Středa: 17:15 – 19:00 hod.
Chceš umět něco uvařit, upéct, pohostit návštěvu? Slavnostně prostřít stůl? Pak je tu pro TEBE, 
ten pravý „MasterChef“...Naučíš se vše - od prostírání, po servírování, zvládneš předkrm, 
polévku, hlavní chod i dezertík, zkusíš i saláty či péct cukroví. Zvládneme pravý narozeninový 
dort, i to, jak by měla správná oslava vypadat. Co si společně ukuchtíme, si  také sníme. Pro 
rodiče bude vždy na konci pololetí připravena ukázková hodina, plná ochutnávek. 
/KAPACITA DĚTÍ OMEZENA/
LEKTOR: Bc. Michaela Sodomková DiS ŠKOLNÉ: 2.000,- Kč./pololetí

MODELÁŘ - KONSTRUKTÉR Čtvrtek 16:00 – 17:30 hod.
Účastník se naučí správně sestavovat, povrchově upravovat a barvit plastikový model podle 
návodu, vyhledat doplňkovou dokumentaci na internetu, připravit si podklady pro modifikace na 
různé verze, vyrobit si  vlastní doplňky a způsob jak je včlenit do stavebnice. Vhodné pro žáky 
II. st. ZŠ.
LEKTOR: Mgr. Radovan Fajt ŠKOLNÉ: 600,- Kč./pololetí

MODELÁŘ – DESIGNER + 3D TISK Čtvrtek 16:00 – 17:30 hod.
Účastník se naučí základy technického zobrazování, práci v grafickém editoru a 3D editoru, 
konstruovat 3D modely v editoru Blender a připravit je pro tisk na 3D tiskárně XYZprinting da 
Vinci. Vhodné pro žáky 4.- 6.r. ZŠ. 
LEKTOR: Mgr. Radovan Fajt ŠKOLNÉ: 600,- Kč./pololetí

KONSTRUKTÉR – OPERÁTOR ROBOTŮ Čtvrtek 16:00 – 17:30 hod.
Účastník se naučí sestavovat funkční model robota, smysluplně osadit model senzory, sestavit 
modely podle zamýšleného účelu, seznámí se se základy vizuálních programovacích jazyků, které 
aplikuje prakticky při programování modelu robota. Vhodné pro žáky II. st. ZŠ.
LEKTOR: Mgr. Radovan Fajt ŠKOLNÉ: 600,- Kč./pololetí

DESIGNER – GRAFIK Čtvrtek 16:00 – 17:30 hod.
Účastník se naučí základy technického zobrazování, tvorbu 3D modelů na základě připraveného 
návrhu, tvorbu textur v bitmapovém grafickém editoru, úpravy textur na 3D modely a způsob 
texturování, tvorbu 3D modelů. Vhodné pro žáky II. st. ZŠ.
LEKTOR: Mgr. Radovan Fajt ŠKOLNÉ: 600,- Kč./pololetí

PROGRAMÁTOR Čtvrtek 16:00 – 17:30 hod.
Účastník se seznámí se základy algoritmizace, naučí se pracovat ve vizuálních programovacích 
jazycích, naučí se tvorbu jednoduchých aplikací a her.
LEKTOR: Mgr. Radovan Fajt ŠKOLNÉ: 600,- Kč./pololetí



LÉTÁNÍ S DRONY Čtvrtek 16:00 – 17:30 hod.
Zcela nový zájmový útvar, který se bude věnovat moderním technologiím – létání s dálkově 
ovládaným dronem. Účastníci se naučí ovládat létajícího drona nejdříve v uzavřeném prostoru, 
poté vyrazíme ven a po zvládnutí létání ve volném prostoru se  naučíme fotografovat svět z ptačí 
perspektivy apod.
LEKTOR: Mgr. Radovan Fajt ŠKOLNÉ: 600,- Kč./pololetí

POHYBOVÉ STUDIO SLUNÍČKO  

Vedoucí a lektorkou je Bc. Michaela Sodomková, DiS.

Zabývá se volným časem dětí a mládeže od 3 – 18 let. Náplní je základní pohybová průprava,
orientace v prostoru, rytmika a spolupráce. Vše probíhá nenásilnou formou  spolupráce a hry.
Vystoupení jsou ve stylu show dance, disco dance, aerobiku či jednoduché formy moderního

tance. Děti jsou rozděleny dle věku a pokročilosti. Sluníčko  pravidelně vystupuje na veřejnosti 
a reprezentuje Hlinsko na soutěžích po celé ČR. Sluníčko se zúčastní několika soutěží  za školní

rok. Sluníčko má v Hlinsku dlouholetou tradici v pohodovém trávení volného času. 

DANCE STARS - nesoutěžní taneční skupina /6 – 15 let/ Středa 16:00 – 17:00 hod.
Nesoutěžní skupina při Pohybovém studiu Sluníčko, pro děti 6 – 15 let Pro všechny, kteří chtějí 
tančit, zabavnou formou, ve stylu show, disco, modern i cheer dance. Skupina se nebude 
účastnit soutěží. Vystoupí 2x ročně (leden a červen) na Profilovém pořadu PS Sluníčko. 

ŠKOLNÉ: 1.300,- Kč./pololetí

Skupina „Minisluníčko“ -přípravka, nové děti, předškoláci Pátek: 15:00  – 16:00 hod. 
Pohybová a taneční školička hrou, nácvik prvních sestaviček a vystoupení, styl show dance, 
účast na soutěžích (od jara 2023) ŠKOLNÉ: 1.300,-Kč/pololetí 
/lektorky Nikola Dostálová a Tereza Králíčková/

Skupina „C“ - mírně pokročilí – děti I.  /děti 6 – 10 let/ Pátek: 16:00 – 17:00 hod. 
Pohybová a taneční průprava, spolupráce ve skupině, u choreografií je zachována zábavná 
forma, styl - show dance a disco, povinná účast na soutěžích, vystoupení na kulturních akcích v 
okolí. ŠKOLNÉ: 1.300,-Kč/pololetí 

MAŽORETKY  I.  - CHEER I. /děti  5 – 8 let/ Pátek: 17.00 – 18.00 hod.
Taneční a pohybová průprava, choreografie s hůlkou a pompony, obtížnější choreografie a 
přesuny, pokročilejší práce s hůlkou a twirling,  povinná účast na soutěžích, vystoupení na 
kulturních akcích v našem regionu i mimo něj. ŠKOLNÉ: 1.300,-Kč./pololetí

MAŽORETKY  II.  - CHEER II. /děti 9 – 13 let/ Pátek: 17.00 – 18.00 hod.
Taneční a pohybová průprava, choreografie s hůlkou a pompony, obtížnější choreografie a 
přesuny, pokročilejší práce s hůlkou a twirling,  povinná účast na soutěžích, vystoupení na 
kulturních akcích v našem regionu i mimo něj. ŠKOLNÉ: 1.300,-Kč./pololetí

Skupina „B“ - pokročilí –   děti II.  Pátek: 18:00 – 19:00 hod. 
Pohybová a taneční průprava, prohlubování již získaných dovedností, povinná účast na 
soutěžích, vystoupení na kulturních akcích v okolí, choreografie jsou v různých tanečních 
stylech, dle zájmu dětí (show, disco, POP, parketové kompozice, aerobik apod.)

ŠKOLNÉ: 1.300,-Kč/pololetí 

Skupina „A“ + CHEER III /pokročilí – junioři/ Pátek: 19:00 – 20:15 hod. 
Taneční a pohybová průprava, prohlubování a zdokonalování získaných dovedností, možnost se 
podílet na tvorbě choreografií, choreografie různých tanečních stylů, dle zájmu, povinná účast 
na soutěžích, vystupování na kulturních akcí v našem regionu i mimo něj. 

ŠKOLNÉ: 1.300,-Kč/pololetí 

Pohybové studio Sluníčko přijímá nové tanečníky. Rozdělení do skupin 
dle věku a pohybových dispozic dítěte je v kompetenci lektorky.

Kapacita tanečních skupin je omezená.

Skupiny Minisluníčko, Sluníčko A, B, C a Mažoretky jsou skupiny soutěžní a
účastní se několika soutěží a přehlídek ve školním roce.

Opakovaná neučast dítěte na soutěži může být důvodem k vyloučení ze skupiny.

PLÁN AKCÍ A AKTIVIT NA ROK 2022/2023

9.9.2022 – Zápis a Den otevřených dveří
od října 2022 začínáme trénovat a tančit dle rozvrhu

26. - 27. 10. 2022 – Podzimní prázdniny
/v tomto týdnu zájmové útvary odpadají/

23. 12. 2022 - 1.1.2023 – Vánoční prázdniny

25. 1. 2023 – Pololetní profilový pořad v MFC Hlinsko
(24. 1. 2023 prostorová zkouška v MFC)

3. 2. 2023 – Pololetní prázdniny
 6. 3. - 12. 3. 2023 – Jarní prázdniny

/v tomto týdnu zájmové útvary odpadají/
12. 3. 2023 – Hlinecký dětský bál – MFC Hlinsko

9. 6. 2023 – Závěrečný profilový pořad v MFC Hlinsko
(8. 6. 2023 – prostorová zkouška v MFC)



LOGOPEDICKÁ HERNA

Vedoucí a lektorkou je Mgr. Jaroslava Ondrová

Hry a zábavné aktivity podporující komunikační dovednosti s důrazem na individuální 
potřeby každého dítěte. U dětí rozvíjíme:
- slovní zásoba, upevnění správné artikulace, vyjadřovací obratnost
- sluchové vnímaní, fonematický sluch, sluchová paměť
- zraková percepce, zrakové rozlišování a paměť
- pohybové schopnosti  – hrubá i jemná motorika, grafomotorika
- orientace, soustředění, udržení pozornosti, zdravé sebevědomí 
V současnosti přibývá řečových problémů a nedostatečností a proto je velmi důležité se 
věnovat řečovému vývoji již u malých dětí a to v rámci logopedické prevence.

Říkání s batolaty /děti 1- 3 roky, skupina 5- 8 dětí/  Úterý: 9:30 – 10:00 hod.
Celý program je veden pomocí říkanek, básniček, písniček a pohybových aktivit 
podporující přirozený vývoj dítěte. Rodiče mohou načerpat inspirace na cvičení a aktivity, které 
je možné provádět ve volných chvílích doma. Snažíme se od počátku dětem hravou
formou správně nastavit mluvidla a cíleně uvolnit jejich artikulaci a podpořit trénink s dechem.
Počet lekcí: 10 + 2 zdarma ŠKOLNÉ: 700,-Kč./pololetí

Logohrátky /předškolní děti, děti s odloženou školní docházkou/ Středa: 14:30 – 15:15 hod.
/ skupina 5 - 12 dětí/
Hravou formou a nejrůznějším logopedickým cvičením jsou děti vedeny ke správné 
výslovnosti hlásek a rozvoji slovní zásoby. Děti se připravují na úspěšné zahájení školní 
docházky, řečově se rozvíjí a učí se týmově spolupracovat. Rozvíjí všechny oblasti důležité 
pro osvojení školních dovedností – řeč, zrakové a sluchové vnímání, prostorovou a 
zrakovou orientaci, nácvik správného držení tužky a grafomotoriku, koncentrace 
pozornosti. Trénují schopnosti, které jsou zcela nezbytné a klíčové pro správný nácvik 
čtení a psaní.
Počet lekcí: 10 + 2 zdarma ŠKOLNÉ: 700,-Kč./pololetí

Povídálek /děti 3 - 5 let , skupina 5 - 10 dětí/ Středa: 16:30 – 17:15 hod. 
Program podporuje správný vývoj řeči a logopedickou prevenci pomocí říkadel, básniček, 
písniček a slovních hříček. Zábavnou a hravou formou dochází k procvičení, upevnění a fixaci 
hlásek. Dechové hry a cvičení napomáhající k plynulosti v řeči, uvolnění artikulace, správné 
nastavení mluvidel a trénink práce s dechem.
Počet lekcí: 10 + 2 zdarma ŠKOLNÉ: 700,-Kč./pololetí

Logopedický kroužek  /1. a 2. třída, skupina 5 - 12 dětí/ Středa: 17:30 – 18:15 hod. 
Pomáháme dětem hravou a zábavnou formou překonávat řečové obtíže, rozvíjet jejich 
schopnosti a osobnost. Procvičujeme a trénujeme schopnosti, které usnadňují čtení a 
psaní. Rozvíjíme komunikační a řečové dovednosti, hravou formou, protože i logopedie je 
zábava. Podporujeme týmovou spolupráci ve skupině, která jim usnadní učení.
Počet lekcí: 10 + 2 zdarma ŠKOLNÉ: 700,-Kč./pololetí

CVIČENÍ S DĚTMI
Cvičení je pro děti hlavně zábavou a hrou.  Hlavní snahou je utvářet a upevňovat pozitivní vztah
dětí k pohybu, cvičení a sportu vůbec. 

Vedoucí a lektorkou je Mgr. Jaroslava Ondrová

Broučci - cvičení pro děti od 3 měsíců Úterý: 8:15 – 8:45 hod.
V lekcích se maminky seznámí s aktivitami, které vhodným způsobem stimulují a podporují vývoj
děťátka. Dozví se informace o psychomotorickém vývoji dětí a získají inspiraci pro domácí aktivity
s miminkem. Při společných aktivitách se prohlubuje především vztah a důvěra mezi dítětem 
a maminkou. Cvičení probíhá hravou jemnou formou, je doprovázeno básničkami, škádlivkami 
a písničkami a plně respektuje potřeby kojenců.
Respektováním psychomotorického vývoje podpoříme prospívání a spokojenost miminka.

ŠKOLNÉ: 700,-Kč./pololetí

Motýlci – cvičení pro děti od 10 měsíců Úterý: 8:50 – 9:20 hod.
Lezení je pro dítě pohyb velice výhodný, zdravý a pro správný motorický vývoj důležitý. V lekcích
dětem  nabízíme  lákavé  překážky,  které  s  nadšením  překonávají  a  trénují  lezení  ve ztížených
podmínkách. Děti  v tomto období aktivně navazují  styk s  ostatními lidmi a začínají  se chovat
rozdílně k cizím a známým lidem. Při cvičení se společnými aktivitami prohlubuje především vztah
a důvěra mezi dítětem a maminkou. Cvičení provází básničky, říkadla, písničky, škádlivky, tanečky.
Děti  se  seznámí  se  sportovními  i  netradičními  pohybovými  pomůckami  v  teplé  náruči  své
maminky. Zařazujeme cviky a malou akrobacii s maminkou či tatínkem. Rodiče si odnesou náměty
na pohybové hry v domácím prostředí.

ŠKOLNÉ: 700,-Kč./pololetí

Včeličky – cvičení pro děti od 18 měsíců Úterý: 10:10 – 10:55 hod.
Skladba lekcí cvičení je připravena tak, aby děti postupně získávaly nové dovednosti, následně je
zdokonalovaly  a  přidávaly  další.  Jednotlivé  pohybové  lekce  jsou  tematické,  umožní  rozvíjet
poznávání a podpoří všestranný rozvoj. Tématu je přizpůsobena zejména úvodní část a nenásilnou
formou během hry rozvíjí i ostatní smysly, prostorovou orientaci, jemnou motoriku a podpoříme
psychomotorický vývoj dítěte. Pomůcky a pohybové aktivity jsou různě obměňovány, aby pohyb
byl  při  cvičení pro děti hlavně zábavou a hrou. Děti cvičí  společně s rodiči,  hrají  si  a  navazují
kontakt  s  vrstevníky,  postupně  si  zvykají  na  samostatnost  a práci  v  kolektivu.  Pravidelným
cvičením se zvyšuje také sociální stabilita dětí 

ŠKOLNÉ: 700,-Kč./pololetí

Veverky – cvičení pro děti od 3 let Středa: 15:30 – 16:15 hod.
Dítě je v tomto období velmi zvídavé a přirozeně má velký zájem o pohyb. Chůze, běh i skok patří
ke zcela rutinním dovednostem. Děti jsou již schopny větší koncentrace – začínáme se tedy „učit“
složitější pohybové dovednosti (odrazy, skoky, stoj o jedné noze, chytání míče, chůze vzad, nácvik
kotoulu apod.), prohlubujeme obratnost a rychlost. Děti jsou všestranně pohybově vedeny, učí se
v prvním období „bez rodičů“ samostatnosti a spolupráci ve sportovní skupině, seznamují se 
s novými pomůckami, prostředím, pohybovými hrami a kamarády.

ŠKOLNÉ: 700,-Kč./pololetí



KONTAKT
SVČ POHODA A POHODA COOL

Budovatelů 1229, 539 01 Hlinsko
IČO: 023 44 581

tel.: ředitel: - 724 191 975
mail: svc.pohoda@seznam.cz 

Veškeré informace budou průběžně k dispozici 
na webových stránkách 

www.pohoda-cool.cz
http://www.ministudioslunicko.estranky.cz/

https://www.facebook.com/Skolni.klub.Pohoda/
https://www.instagram.com/ps_slunicko/
https://www.instagram.com/svc_pohoda/ Nabídka mimoškolních zájmových volnočasových útvarů

pro školní rok 2022/2023

https://www.instagram.com/svc_pohoda/
https://www.instagram.com/ps_slunicko/
https://www.facebook.com/Skolni.klub.Pohoda/
http://www.ministudioslunicko.estranky.cz/
http://www.pohoda-cool.cz/
mailto:svc.pohoda@seznam.cz

