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Jak se přihlásit do kroužku 

Chcete být lektorem kroužku?

Přírodovědné kroužky 

V přírodovědných kroužcích u dětí rozvíjíme cit 
k Zemi, přírodě a veškerému svému živému i neživému 
okolí. Učíme děti, jak se chovat ke zvířatům, vnímat je 
jako živé bytosti a vcítit se do jejich potřeb. K dispozici
máme množství pomůcek, her a přístrojů. Nedílnou součástí 
našich kroužků je zookoutek, ve kterém chováme na 20 druhů zvířat.

Pokud není uvedeno jinak, probíhají přírodovědné kroužky v pobočce DDM, 
Přírodovědném centru TRNKA (PC TRNKA) v budově ZŠ Za Alejí, 
zadní vchod Za Alejí 1072, Uh. Hradiště.

Vedoucí oddělení: Mgr. Lenka Pavelčíková

Email: lenka.pavelcikova@ddmsikula.cz  •  mob.  733 500 233 
Web: www.trnka.xf.cz

Hledáte pedagogickou praxi? 
Chtěli byste se stát lektorem nějakého z kroužků? 
Nebo chcete otevřít nový kroužek a vést ho? 

Nabízíme:
-  Školení v rámci vzdělávání pedagogů volného času
-  Kurzy první pomoci a další vzdělávání v seminářích
-  Možnost získání praxe v oboru
-  Kreativní a smysluplnou práci
-  Možnost seberealizace
-  Školení BOZP a první pomoci

Požadujeme:
-  Orientace v oblasti kroužku
-  Pedagogické vzdělání (možno dostudovat)
-  Zkušenost s prací s dětmi výhodou
-  Trestní bezúhonnost
-  Zodpovědnost, spolehlivost, nadšení a zájem
-  Lékařské potvrzení

Výhody člena kroužku
účastníkům, kteří se účastní více než dvou činností může být poskytnuta 
sleva na základě žádosti  •  pojištění  •  první informace o našich akcích a 
táborech  • možnost využití zahrady lišky Bystroušky (lanové hřiště, 
bylinková zahrádka, environmentální vzdělávací prvky)

Upozornění: Kroužky probíhají zpravidla v měsících říjen-květen. V době školních 
prázdnin a státních svátků kroužky neprobíhají.  V průběhu roku proběhne 30 
schůzek (popř. 15 pokud kroužek probíhá 1× za 14 dnů).

V rámci akcí pořádaných příspěvkovou organizací DDM Uh. Hradiště budou pořizovány 
obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková 
organizace DDM Uh. Hradiště nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné 
jinými subjekty. Při nesouhlasu s uveřejňováním fotodokumentace na webových 
stránkách a facebooku se obraťte na vedení DDM Uh. Hradiště.

Prohlášení o zpracování osobních údajů - GDPR

Tel. : 572 551 347  |  8.00 - 17.00
Email:  info@ddmsikula.cz

Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště
příspěvková organizace
Purkyňova 494
686 06 Uherské Hradiště

Pro informace o kroužcích kontaktujte, prosím, vedoucího oddělení, 
pod kterým kroužek probíhá (viz kontakty u jednotlivých oddělení).

www.ddmsikula.cz     www.trnka.xf.cz

1. Přihlašování na kroužky bude spuštěno od 12. června 2021.

2. Registrujte se a vyplňte elektronickou přihlášky na našem webu www.ddmsikula.cz. 

3. V průběhu září dostanete SMS nebo email s pozvánkou na zahajovací schůzku. Zde 

se dozvíte vše potřebné o činnosti, náplni, lektorovi atd. Rozvrhy tvoříme v druhé 
polovině září, kdy se stanovuje den a čas kroužku.

4. Platba proběhne až po zahajovací schůzce, kdy vám přidělíme variabilní symbol a vy 

kroužek do 5 dnů zaplatíte. Pokud vám po zahajovací schůzce nebude vyhovovat 
termín či něco jiného, přihlášku stornujeme.

Název Věk Doba Místo Cena v Kč

Kulihrášek od 2 let 90 min. PC TRNKA 100 + 50 Kč za schůzku

rodiče s dětmi, příroda, hry, říkanky, pozorování, tvoření

Pat a Mat (1x za 14 dní) 6 - 12 let 120 min. PC TRNKA 1 100 Kč

kutilství, dřevo, řezání, vrtání, výrobky

Svět dinosaurů od 4 let 60 min. PC TRNKA 800 Kč

dinosauři, teorie, tvoření, hraní, knihy, povídání, hry

Přírodovědný kroužek 6 - 12 let 90 min. PC TRNKA 1000 Kč

seznamování s přírodou kolem nás, cit k přírodě, tvoření, pohyb i venku

Malý nezbeda 3 - 6 let 90 min. PC TRNKA 1000 Kč

seznamování s přírodou kolem nás, cit k přírodě, tvoření, zkoumání přírody, hry

Zvířátko (I., II., III., IV.) 6 - 15 let 90 min. PC TRNKA 1 100 Kč

práce v zookoutku, teraristika, systém zvířat

Mladý včelař od 8 let 90 min. PC TRNKA 600 Kč

základy včelaření, historie včelařství, chov včel, zpracování produktů, hry

Vlčata (1x za 14 dní) od 4 let 150 min. Stříbrnice 500 Kč

myslivecký kroužek, příroda, poznávání přírody, základy myslivosti, zvěř

Myslivecký kroužek (1x za 14 dní) od 8 let 90 min. Popovice 500 Kč

myslivecký kroužek, příroda, poznávání přírody, základy myslivosti, zvěř

Hokus pokus  (1x za 14 dní) od 8 let 90 min. PC TRNKA 800 Kč

bezpečné pokusy, chemie, fyzika, biologie

Malý badatel (1x za 14 dní) 6 - 12 let 90 min. DDM Jarošov 800 Kč

zkoumání přírody, pokusy, vycházky ven, hry, soutěže

Příběhy noci (1× za měsíc) od 6 let 18 hod. PC TRNKA 150 +180 za schůzku

přespávání v PC TRNKA, noční dobrodružství, vycházky

Klub cestovatelů (1× za měsíc) od 3 let 10 hod. výlety 100 + cena za výlety

výlety vlakem, autobusem i pěšky, cestování o víkendu nebo ve svátek, muzea, příroda

Technicko-modelářský (1× 14 dní) 6 - 15 let 120 min PC TRNKA 1 100 Kč

děti se naučí technickému myšlení, manuálním dovednostem, základům modelářské činnosti, 
možnost výuky na 3D tiskárně, naučí se stavět funkční modely letadel, lodí řízené rádiem

3D tisk a programování (1× 14 dní) 6 - 15 let 120 min PC TRNKA 1 500 Kč

základy programování, kreslení vlastních návrhů, práce s 3D modelem, obsluha tiskárny



Název Věk Doba Místo Cena v Kč

Klub dětí a maminek 1,5 - 3 let ÚT/90 min. DDM Jarošov 50 Kč/návštěva

hry, sociální dovednosti, příprava dětí do kolektivu 

Klub dětí a maminek 1,5 - 3 let ST/90 min. Diakonie 50 Kč/návštěva

hry, sociální dovednosti, příprava dětí do kolektivu

Klub dětí a maminek 1,5 - 3 let ČT/90 min. Diakonie 50 Kč/návštěva

hry, sociální dovednosti, příprava dětí do kolektivu

Břišní tance 7 - 12 let 60  min. DDM 1 100 Kč

výuka základních prvků, secvičení kolektivního tance pro vystoupení

Sport. gymnastika, začátečníci 5 - 8 let 60  min. Gymnázium UH 1 500 Kč

výuka základních prvků gymnastiky

Sport. gymnastika, pokročilí 8 - 10 let 60  min. Gymnázium UH 1 500 Kč

výuka základních prvků gymnastiky

Sportovní gymnastika 6 - 10 let 60  min. ZŠ Bílovice 1000 Kč

výuka základních prvků gymnastiky

Sportovní gymnastika 6 - 10 let 60  min. ZŠ Jarošov 1000 Kč

výuka základních prvků gymnastiky

Sportovní gymnastika 6 - 10 let 60  min. ZŠ Velehrad 1000 Kč

výuka základních prvků gymnastiky

HIP-HOP 6 - 10 let 60  min. Diakonie 1 000 Kč

základní prvky tanečního stylu

Zumba 7 - 12 let 60  min. Diakonie 1 000 Kč

osvojení tanečního stylu zumby

Stolní tenis 8 - 14 let 90 min.
Orlovna UH
a ZŠ U pálenice 

Kunovice

1000 Kč

základy stolního tenisu, soutěže

Balet 5 - 8 let 60  min. DDM 1 000 Kč

přípravka, osvojení základních pozic

Moderní balet 8 - 14 let 60 min. Diakonie 1000 Kč

Výuka moderního baletu

Aerobik, začátečníci 6 - 8 let 60  min. Diakonie 1200 Kč

výuka aerobikových prvků, secvičení sestavy

Aerobik, pokročilí od 12 let 60  min. Diakonie 1 200 Kč

výuka aerobikových prvků, účast v soutěžích

Geocaching od 6 let 200 Kč + cena za výlety    

výlety do přírody, hledání „kešek“

Florbal 6 - 10 let 60  min. ZŠ Jarošov 1 000 Kč

základy florbalu

Florbal 6 - 10 let 60  min. Bílovice 1 000 Kč

základy florbalu

Parkour 6 - 14 let 60  min. Gymnázium UH 1 300 Kč

nácvik akrobatických prvků

Název Věk Doba Místo Cena v Kč

Kytara - začátečníci/mírně pokročilí/pokročilí šk.věk 60 min. DDM  1 300 Kč

Kytara - začátečníci/mírně pokročilí/pokročilí šk.věk 60 min. Velehrad 1 300 Kč

Kytara - začátečníci/mírně pokročilí/pokročilí šk.věk 60 min. Popovice 1 300 Kč

Kytara - začátečníci/mírně pokročilí/pokročilí šk.věk 60 min. DDM Jarošov 1 300 Kč

Kytara - začátečníci/mírně pokročilí šk.věk 60 min. Podolí 1 300 Kč

Kytara - začátečníci/mírně pokročilí šk.věk 60 min. Kněžpole 1 300 Kč

hra podle akordů, vybrnkávání, lidové i moderní písně, hra ve skupinách

El. kytara - začátečníci/mírně pokročilí šk.věk 60 min. DDM  1 300 Kč

sólová hra, power akordy

Ukulele - začátečníci/mírně pokročilí/pokročilí šk.věk 60 min. DDM 1 300 Kč

hra podle akordů, vybrnkávání, lidové i moderní písně, hra ve skupinách

Klávesy - začátečníci/mírně pokročilí /pokročilí šk.věk 60 min. DDM 1 300 Kč

Klávesy - začátečníci/mírně pokročilí šk.věk 60 min. DDM Jarošov 1 300 Kč

hraní pravou, levou rukou, později obě ruky dohromady, etudy, skladbičky, lidové a moderní písně

Flétna zobcová - začátečníci/mírně pok./pokročilí šk.věk 60 min. DDM 1 300 Kč

správné dýchání,  etudy, skladbičky, lidové a moderní písně, hra ve skupinách

Hra na akordeon šk.věk 60 min. DDM 1 000 Kč

lidové i moderní písně, stupnice, akordy, skladbičky vhodné pro akordeon

Nová dětská kapela šk.věk 120 min. DDM 1 000 Kč

skupinová souhra, zkoušení na aparaturu, tvorba písní, soutěže, koncerty

Hra na cimbál šk.věk 60 min. DDM 1 000 Kč

lidové i moderní písně, stupnice, akordy, skladbičky vhodné pro cimbál

Deskové hry  (1x za 14 dní) Od 10 let 180 min. DDM 500 Kč

lehčí i složitější, známé i neznáme stolní hry, únikové hry

Angličtina - začátečníci/mír. pok./pokročilí šk.věk 60 min. DDM 1 300 Kč

Angličtina - začátečníci/mírně pokročilí 5 - 6 let 60 min. MŠ v UH 1 100 Kč

základní fráze pro komunikaci, slovní zásoba, hry a obrázky k zapamatování daného tématu

Fotografický kroužek šk.věk 60 min. DDM 1 300 Kč

základy fotografování, práce se světlem, fotografování v exteriérech i interiérech, foto soutěže 

CERMAT - příprava na SŠ od 14 let 120 min. DDM 1 500 Kč

příprava na přijímací zkoušky na střední školy - český jazyk, matematika

Název Věk Doba Místo Cena v Kč

Keramika - přípravka 4 - 5 let 90 min. DDM 1 250 Kč

základní dovednosti, keramika, glazury, engoba, fantazie, jemná motorika

Keramika - začátečníci 1. třída 60 min. DDM 1 250 Kč

keramika, glazury, engoby, dopomoc, jemná motorika, fantazie

Keramika - začátečníci 5. - 6. let 60 min. DDM 1 250 Kč

jemná motorika, základy, hlína, tvarování, glazury, válení, fantazie

Keramika - mírně pokročilí 1. - 3. třída 60 min. DDM 1 250 Kč

zkušenosti, keramika, tvarování, dekorování,točení na kruhu,dopomoc, glazury, engoby,fantazie, 
řemeslo

Keramika - pokročilí 3. - 5. třída 90 min. DDM 1 350 Kč

zkušenosti, keramika, tvarování, dekorování,točení na kruhu, glazury, engoby, fantazie, řemeslo

Keramika - pokročilí 6. - 9. třída 90 min. DDM 1 350 Kč

zkušenosti, keramika, tvarování, dekorování, točení na kruhu, glazury, engoby, samostatnost, 
řemeslo, fantazie

Výtvarka - přípravka 4 - 5 let 45 min DDM 900 Kč

výtvarné techniky, seznámení, kresba, malba, barevné cítětí, jemná motorika, fantazie

Výtvarka - začátečníci 1. - 2. třída 60 min. DDM 1 000 Kč

výtvarné techniky, kresba, malba, barevné cítětí, jemná motorika, fantazie, kreativita 

Výtvarka - mírně pokročilí 3. - 4. třída 60 min. DDM 1000 Kč

výtvarné techniky, kresba, malba, barevné cítětí, jemná motorika, fantazie, 3D tvorba, řemeslo

Výtvarka - pokročilí 5. - 6. třída 60 min. DDM 1100 Kč

výtv. techniky, kresba, malba, barevné cítětí, kreativita, fantazie, 3D tvorba, řemeslo, samostatnost

Vaření  (1x za 14 dní) 2. - 5. třída 90 min. DDM 800 Kč

vaření, potraviny, zdraví, životí styl, samostatnost

DIY móda  (1x za 14 dní) 3. - 9. třída 90 min. DDM 500 Kč

udržitelnost, ekologie, tvoření, fantazie, osobnost, zodpovědnost, řemeslo

Klub táborníků 6. - 9. třída 90 min. DDM 150 Kč

tvoření a organizace her,pravidla, samostatnost, zodpovědnost, táborový instruktor

Rybářský od 6 let 60 min. DDM 300 Kč

ryby, vodní živočichové, ochrana přírody, rybolovná technika, krmné směsi, zkoušky, rybářský pr.

Dětský a studentský parlament UH II. stupeň ZŠ 90 min. DDM

zodpovědnost, kreativita, sociální cítění, prospěšnost, město, samospráva

Klub instruktorů starší 15 let 90 min. DDM 50 Kč

organizace, děti, odbornost, pedagogika, vedení kroužků, volný čas

Šperkování (1x za 14 dní) ZŠ 90 min. DDM Jarošov 300 Kč

recyklace, tvoření, šperky, doplňky, nové tvarovací hmoty, fantazie

Technický (1x za 14 dní) 2. - 9. třída 90 min. SŠPHZ 500 Kč

základy, el.součástky, pájení, měření, stavebnice BOFFIN, LEGO MINSTORMS, robot, programování

Výtvarka - přípravka MŠ 60 min. ZŠ Velehrad 700 Kč

Výtvarka - mírně pokročilí 1. - 6. třída 60 min. ZŠ Velehrad 700 Kč

výtvarné techniky, kresba, malba, barevné cítění, jemná motorika, fantazie, kreativita, řemesla

Společensko-vědní kroužky Estetické kroužky Sportovní a taneční kroužky 

Společensko-vědní oddělení nabízí širokou škálu aktivit, jak ve výuce na 
různé hudební nástroje, tak i v jazycích. Podporujeme skupinové 
aktivity a hru v kapele Frajeři. Vždy se klade důraz na individualitu 
každého účastníka.

Vedoucí oddělení: Radka Turzíková, DiS. • radka.turzikova@ddmsikula.cz 
• mob. 605 203 063

Estetické oddělení umožňuje všem bez rozdílu věku rozvíjet 
dovednosti a rozšiřovat své poznání v různých oblastech, učí je 
používat tradiční i netradiční materiály, nabízí trendové aktivity. 
Podporuje vztah k rukodělným technikám.

Vedoucí oddělení: Bc. Martina Dörrová
Informace o kroužcích: martina.dorrova@ddmsikula.cz  •  mob. 605 203 064 

Oddělení sportu a tance nabízí sportovní vyžití pro všechny věkové 
kategorie, od nejmenších dětí až po dospělé. Organizuje pravidelné 
tréninky, víkendové akce a soutěže. Dívky z aerobiku dosahují 
výborných úspěchů v celostátních soutěžích. 

Vedoucí oddělení: Bc. Jana Skuciusová

Informace o kroužcích
jana.skuciusova@ddmsikula.cz •  mob. 605 203 065
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Název Věk Doba Místo Cena v Kč

Keramika 1. – 5. třída 60 min. ZŠ Sportovní UH 1 000 Kč

Keramika 1. – 5. třída 60 min. ZŠ Bílovice 1 000 Kč

Keramika (1x za 14 dní) 1. – 9. třída 60 min. ZŠ Boršice 500 Kč

Keramika (1x za 14 dní) MŠ 60 min. MŠ Bílovice 500 Kč

Keramika - přípravka MŠ 60 min. ZŠ Huštěnovice 900 Kč

Keramika - mírně pokročilí 1. – 5. třída 60 min. ZŠ Huštěnovice 1 000 Kč

Keramika - přípravka MŠ 60 min. ZŠ Mařatice UH 1 000 Kč

Keramika - mírně pokročilí 1. – 5. třída 60 min. ZŠ Mařatice UH 1 000 Kč

Keramika 1. – 5. třída 60 min. ZŠ Mistřice 500 Kč 

Keramika (1x za 14 dní) ZŠ 60 min. DDM Jarošov 400 Kč

keramika, tvarování, jemná motorika, dekorování, glazury, engoby, fantazie, řemeslo
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