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Městský dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou
Tyršova 26
IČO – 70946388
www.ddmtyn.cz

ZÁJMOVÉ OBORY
školní rok 2017-2018

NAD

VLTA
VOU

Městský dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou
Tyršova 29, 37501, Týn nad Vltavou

Vítáme Vás v novém školním roce 2017/2018 a věříme, že jste si o prázdninách
dostatečně odpočinuli od školy i od našeho zájmového vzdělávání ve volném
čase. Určitě se těšíte na naše kroužky, které jsou připraveny v širokém spektru
zájmových oborů. Během školního roku uspořádáme všechny tradiční akce
a soutěže a opět budeme organizovat tábory, pobytové výlety, prázdninové dny,
kurzy, výstavy a ostatní aktivity pro poučení i zábavu. Přejeme všem úspěšný
školní rok a těšíme se na Vaši účast.
Miroslav Petřík, ředitel MěDDM

V pravidelné činnosti si můžete vybrat zájmové obory, které jsou rozděleny do tří oddělení.
Zápis do zájmových oborů/kroužků probíhá v MěDDM ve dnech 11. - 12. 9. 2017 od 9:00 do 17:00
hodin. Přihlášky před tímto termínem nepřijímáme. Součástí zápisu je odevzdání vyplněné
a podepsané originální přihlášky v písemné formě. Platba za přihlášení do jednotlivých oborů
je celoroční. Forma platby je bankovním převodem. Číslo účtu MěDDM: 51-8894410207/0100. Uveďte
variabilní symbol oboru a v poznámce pro příjemce napište jméno přihlášeného, jinak Vaší platbu
nemůžeme identifikovat. Platbu uhraďte nejpozději po třetí hodině (schůzce) zájmové kroužku. Platbu
v hotovosti přijímáme výjimečně.
Pokračující členové u doplňujících náborů se musí přihlásit v průběhu prvního dne zápisu. Druhý den
budou neobsazená místa nabídnuta novým zájemcům. Zápis do jednotlivých oborů končí naplněním
stanoveného počtu členů. Při nenaplnění minimálního počtu, budou do 20. října probíhat doplňující
nábory. Na první hodinu přicházejí členové, kteří jsou předem řádně přihlášeni v MěDDM (přihláška
s podpisem zákonného zástupce). Rozvrhy zájmových oborů se mohou upravit podle potřeb členů.

MODRÉ ODDĚLENÍ se zaměřením činnosti převážně na

estetické, technické a přírodovědné obory
vedoucí oddělení: Anna Havlíková, havlikova@ddmtyn.cz

zájmový obor

variab.
symbol

termín

místo
konání

datum
1. schůzky

věk

informace o kroužku

Airsoft

1101

středa
17:00-18:30 MěDDM

27.09.2017

Dekorační tvoření

1102

čtvrtek
17:15-18:15 MěDDM

05.10.2017 od 10 let dekorativní techniky

Malování

1103

pondělí
15:00-16:00 MěDDM

02.10.2017 1. - 5. tř. technikami

Mladý elektronik

1104

pondělí
17:00-18:30 MěDDM

Myslivecký kroužek

1105

čtvrtek
16:00-17:30 MěDDM

Plastikoví modeláři 1

1106

pátek
15:30-17:00 MěDDM

06.10.2017

od 8 let modelů, účast na soutěžích

Plastikoví modeláři 2

1107

neděle
10:00-11:30 MěDDM

01.10.2017

od 8 let modelů, účast na soutěžích

Šachy

1108

pondělí
16:00-17:00

02.10.2017

od 1. tř. šachové hry podle věku, turnaje

KD
Hlinky

od 10 let airsoft a pobyty v přírodě

aranžování, výroba aranžmá,

malování a kreslení různými

25.09.2017

základy elektroniky, sestavování
el. obvodů, radioamaterské
od 5. tř.
vysílání

seznámení se s lidovou
myslivostí, základy zoologie,
05.10.2017 6 - 15 let
kynologie, péče o zvěř

základy stavby plastikových

základy stavby plastikových

teoretická i praktická výuka

Kč/ forma
os. náboru
600

doplňující

800

běžný

800

běžný

600 pokračující

600

běžný

800

doplňující

800

doplňující

800

běžný

místo
konání

datum
1. schůzky

1109

středa
MěDDM
15:00-16:30

27.09.2017

od 6 let výlety, hry, soutěže, tábornické

600

běžný

Tvořivé ruce

1110

pátek
MěDDM
13:30-15:30

06.10.2017

od 9 let tvoření různými výtvarnými

800

běžný

Vyšší šití 1

1111

úterý
MěDDM
15:30-17:30

03.10.2017 od 12 let strojem, vlasní styl v oblékání -

čtvrtek
MěDDM
15:30-17:30

05.10.2017 od 12 let strojem, vlasní styl v oblékání -

zájmový obor

variab.
symbol

Turisťák

Vyšší šití 2

1112

termín

věk

informace o kroužku

znalosti

technikami

základy zručnosti šití i šicím

základy zručnosti šití i šicím

800 pokračující

tvoření modelů

1113

neděle
MěDDM
11:00-12:00

01.10.2017

10-15let základy hry na kytaru,

Experimentální tvorba

1114

čtvrtek
MěDDM
15:00-16:30

05.10.2016

9-15 let jako je např. grafika, sítotisk

pondělí
MěDDM
14:00-15:15

02.10.2017

1115

800 pokračující

tvoření modelů

Kytara zábavně pro
začátečníky

Zábavné pokusy

Kč/ forma
os. náboru

jednoduché skladby, písničky
tvoření pomocí různých technik,

800

běžný

800

běžný

800

běžný

doplňující

a focení
jednoduché biologické, chemické

od 8 let i fyzikální pokusy pomocí běžně

dostupných surovin a materiálů

Výtv. klub Bludička

1116

pátek
MěDDM
14:30-16:30

16.09.2017 od 11 let grafika,malba, kresebné studie

800

Kytara zábavně pro
pokročilé

1117

neděle
MěDDM
12:00-13:00

01.10.2017

10-15let hry na kytaru pro pokročilé

800 pokračující

Hrátky s knížkou

1118

úterý
MěDDM
16:15-17:30

3.10.2017

od 2. tř. návštěvy knihovny, tvorba čten.

chvilky pro malé čtenáře,
deníku, zvyšování čtenářské
dovednosti

600

běžný

ZELENÉ ODDĚLENÍ se zaměřením činnosti převážně na

společenskovědní obory a předškolní činnost
vedoucí oddělení: Martina Rečková, reckova@ddmtyn.cz
místo
konání

datum
1. schůzky

věk

3301

úterý
MěDDM
17:30-19:00

3. 10. 2017

1.-3.tř.

moderní tanec doprovázený
800
anglickými slovíčky a písničkami

Dětský klub - Cvič.
rodičů a dětí

3302

pondělí
ZŠ Hlinky
16:30-17:30

25. 9. 2017

2-5 let

hry a cvičení i na nářadí pro
rodiče s dětmi

osoba

Dětský klub - Myšky 1

3303

středa
9:30-11:15

MěDDM

4. 10. 2017

1,5-2
roky

dopolední klub pro rodiče s dětmi

osoba

Dětský klub - Myšky 2

3304

čtvrtek
9:30-11:15

MěDDM

5. 10. 2017

2,5-4
roky

dopolední klub pro rodiče s dětmi

osoba

Dětský klub Koťata

3305

úterý
9:30-11:15

MěDDM

3. 10. 2017 2-4 roky dopolední klub pro rodiče s dětmi 400/
osoba

Klub sladkého pečení

3306

středa
MěDDM
14:00-16:00

27. 9. 2017

9-12 let sladké pečení od základu

600

doplňující

Střelecký kroužek

3307

pondělí
MěDDM
17:00-18:30

2. 10. 2017

od 8 let střelba ze vzduchové pušky v

600

běžný

Tanečky Kopretina

3308

středa
MěDDM
16:00-17:00

4. 10. 2017

4-7 let

tanečky nejen s lidovými
písničkami

600

doplňující

Tvořeníčko pro
nejmenší

3309

pondělí
MěDDM
13:00-14:15

02.10.2017

4-6 let

výtvarné hrátky pro malé děti

900

běžný

Disco Rebels

3310

čtvrtek
ZŠ Vinař.
17:00-18:30

05.10.2017

7-12 let disko tance pro děti

Vaření a stolování

3311

čtvrtek
MěDDM
16:00-18:00

04.10.2017 10-12 let stolování a příprava

600

běžný

Hrajeme si s
Angličtinou - zač.

3312

čtvrtek
MěDDM
17:00-18:00

05.10.2017 3.-4. třída hravá angličtina pro děti

800

běžný

Hrajeme si s
Angličtinou - pokroč.

3313

čtvrtek
MěDDM
18:00-19:00

05.10.2017

hravá angličtina pro děti
pokročilé

800

běžný

Angličtina pro
nejmenší Hlinky 1

3314

středa
12:00-13:00

MŠ
Hlinky

04.10.2017

od 5 let angličtina hrou pro předškoláky

1000

běžný

Angličtina pro
nejmenší Hlinky 2

3315

středa
13:15-14:15

MŠ
Hlinky

04.10.2017

od 5 let angličtina hrou pro předškoláky

1000 pokračující

zájmový obor

variab.
symbol

Angličtina s moderním
tancem

termín

informace o kroužku

leže

jednoduchých jídel

začátečníky

5. - 6.
třída

Kč/ forma
os. náboru

400/

400/

400/

běžný

běžný

běžný

doplňující

běžný

800 pokračující

zájmový obor

variab.
symbol

termín

místo
konání

datum
1. schůzky

Kč/
os.

forma
náboru

Angličtina pro
nejmenší U Lípy

3316

čtvrtek
12:00-13:00

MŠ
U Lípy

05.10.2017

od 5 let angličtina hrou pro předškoláky

1000

běžný

Magic klub

3317

neděle
MěDDM
15:00-18:00

01.10.2017 od 10 let

nejpopulárnější karetní hra plná
fantazy

800

běžný

Angličtina pro
prvňáky

3318

úterý
MěDDM
15:00-16:00

3. 10. 2017 od 1. třídy absolvovaly Angličtinu pro

Klubík pro
předškoláky

3319

pondělí
MěDDM
15:00-16:00

1. 10. 2017

věk

informace o kroužku

angličtina hrou pro děti, které
1000

nejmenší

5-6 let

zábavné hodiny pro děti
předškolního věku, plné her
směřující ke vstupu do ZŠ

600

pokračující

z MŠ

běžný

ŽLUTÉ ODDĚLENÍ se zaměřením činnosti převážně na

sportovní a taneční obory
vedoucí oddělení: Iva Trnková, trnkova@ddmtyn.cz

zájmový obor

variab.
symbol

termín

místo
konání

datum
1. schůzky

věk

informace o kroužku

Kč/
os.

forma
náboru

600

doplňující

600

běžný

Cvičení holek a kluků

5501

úterý
MěDDM
13:30-14:30

26. 9. 2017

5-11 let pohybové hry, cvičení, tancování

Cvičení na nářadí

5502

úterý
ZŠ Hlinky
16:00-17:00

3. 10. 2017

5-8 let

Dancing aerobik 1

5503

úterý
ZŠ Vinař.
16:00-17:00

3. 10. 2017

1- 4. tř. aerobik pro mladší

600

běžný

Dancing aerobik 2

5504

úterý
ZŠ Vinař.
17:00-18:00

3. 10. 2017 5. - 9. tř. aerobik pro mladší

600

běžný

Sportovky judo

5505

čtvrtek
MěDDM
14:45-16:00

5. 10. 2017

1. - 3 tř. sportovní trénink judo

600

doplňující

Gymnastika 1

5506

pondělí
ZŠ Hlinky
17:30-19:00

2. 10. 2017

od 1. tř.

Gymnastika 2

středa
5507
MěDDM
17:00-18:30

2. 10. 2017

od 1. tř.

Gymnastika přípravka

5508

pondělí
MěDDM
16:00-17:00

2. 10. 2017

od 1. tř. příprava na gymnastiku

600

Mažoretky 1

5509

úterý
MěDDM
16:00-17:30

3. 10. 2017

8-12 let pro pokročilé mažoretky

800 pokračující

Mažoretky 1(2) +
miniformace

5510

středa
ZŠ Vinař.
16:00-17:00

4. 10. 2017

od 8 let cvičení s třásněmi - výběr z

1200

Mažoretky 2

5511

středa
ZŠ Vinař.
15:00-16:00

4. 10. 2017 od 12 let výběr z mažoretek

Mažoretky přípravka

5512

úterý
MěDDM
14:30-16:00

3. 10. 2017

od 1. tř. pro začínající a mírně pokročilé

800

běžný

Míčové hry

5513

čtvrtek
ZŠ Hlinky
16:30-18:00

5. 10. 2017

od 4. tř míčové hry

800

běžný

Rekreační badminton

5514

pondělí
ZŠ Hlinky
15:30-16:30

2. 10. 2017

8-14 let základy badmintonu rekreační

600

běžný

Rekreační volejbal

5515

středa
ZŠ Hlinky
17:00-18:30

4. 10. 2017

9-14 let volejbal pro začínající a mírně

800

běžný

Taneční Sunny dance

5516

čtvrtek
MěDDM
17:00-18:00

5. 10. 2017 11-14 let tanec ve stylu diska a hip-hop

600

doplňující

Úpolové hry Malá
Strana

5517

čtvrtek
16:30-17:30

5. 10. 2017

700

běžný

ZŠ MS

hry a cvičení převážně na nářadí
v tělocvičně

estetická skupinová gymnastika

mažoretek

mažoretky

formou

pokročilé

tance

1.- 3. tř. pohybové dovednosti pro děti

1200 pokračující

běžný

výběr

800 pokračující

zájmový obor

variab.
symbol

termín

místo
konání

datum
1. schůzky

věk

informace o kroužku

Kč/
os.

forma
náboru
běžný

Orientální tance 1

5518

pátek
MěDDM
16:00-17:00

6. 10. 2017

od 2. tř. orientální tance pro začátečníky

800

Orientální tance 2

5519

pátek
MěDDM
17:00-18:00

6. 10. 2017

od 8. tř. orientální tance pro pokročilé

800 pokračující

Cvičení pro seniory

5520

pátek
9:00-10:00

MěDDM

6. 10. 2017

dospělí

protahovací cviky - jóga

3měsí
ce

běžný

Komp. cvičení - judo
MS

5521

pondělí
13:15-14:25

ZŠ MS

25. 9. 2017

1.-2. tř. kompenzační a kondiční cvičení

600

běžný

Komp. cvičení - judo
Hlinky

5522

středa
ZŠ Hlinky
13:15-14:25

27. 9. 2017

1.- 3. tř. kompenzační a kondiční cvičení

600

běžný

200/

s technikou judo

s technikou judo

Přihláška do zájmového oboru (ZO) MěDDM pro školní rok 2017/2018

Název zájmového boru:…………..……..…..………..…………………………..….………………………………………..…….…....………..…
Jméno a příjmení:.…………….…..………………………..……… Rodné číslo: …………………………… Státní obč.:..………..…………
Škola: ……………………..………………..… třída: ……………… Mobil (člen): …………………………….…………………………..………….…
Bydliště: …………………………………………………………………………………………….……………………………………….….……..…………………
Zdravotní upozornění a poznámky ..…………………….……………………………..………………………………….…….…………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Údaje o zákonném zástupci:
Jméno rodiče (zákonného zástupce): ……………………………………………………………………………………….……………..……………
Mobil: ……………………………………………………………………………… e-mail rodiče: ………………….………..…….…….…………………
Adresa (neshoduje-li se s adresou dítěte) : ..……………………………..……………….………………………..……...………………….……
Způsob přicházení a odcházení na pravidelné schůzky
a) samostatně

b) v doprovodu těchto osob: …………………………………………..….………………..…………………………….........

Závazné prohlášení:
Člen ZO, u nezletilých zák. zástupce, prohlašují, že zdravotní stav přihlášené/ho umožňuje ve zvoleném oboru
vykonávat zájmové vzdělávání.
Člen ZO, u nezletilých zák. zástupce, uhradí stanovenou úplatu za ZO ve stanoveném termínu.
Zákonný zástupce nezletilého dohlédne na pravidelnou docházku, případnou neúčast řádně omluví a bere
na vědomí, že dozor nad nezletilými účastníky je vykonáván na stanoveném místě po dobu pravidelného času konání
ZO (dle rozvrhu ZO) a při konání příležitostné akce ZO. Dozor u předškolních dětí je vykonáván po osobním převzetí
dítěte vedoucím (osobní předávání je doporučeno i u žáků v 1. a 2. třídě).
Všichni členové zájmového vzdělávání dodržují vnitřní řády MěDDM a řády jednotlivých pracovišť. Při závažném
porušení vnitřního řádu MěDDM, může být člen vyloučen bez vrácení úplaty za školní rok. Úplata je nevratná
i v případě, pokud člen přestane docházet do oboru z vlastního rozhodnutí.
Člen ZO, u nezletilých zák. zástupce, souhlasí s tím, že fotografie, audio a video záznamy z činnosti mohou být
použity při propagaci MěDDM.
POZNÁMKA: Všichni členové jsou při vykonávání zájmového vzdělávání úrazově pojištěni u pojišťovny Kooperativa.
Přihláška je sestavena dle §28, zákona 561/2004 Sb Školský zákon. Uvedené údaje slouží pro vedení školní matriky.
Při zpracování osobních údajů z přihlášky postupuje MěDDM v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně
osobních údajů. Organizační řád a ŠVP MěDDM je k dispozici v MěDDM, Tyršova 26. Týn n/Vlt.

Datum ……………..………………
Údaje vyplňte ve všech kolonkách!

….…………………………………………….……………….…………………………….
podpis zákonného zástupce (nebo člena staršího 18 let)

Přihláška do zájmového oboru (ZO) MěDDM pro školní rok 2017/2018

Název zájmového boru:…………..……..…..………..…………………………..….………………………………………..…….…....………..…
Jméno a příjmení:.…………….…..………………………..……… Rodné číslo: …………………………… Státní obč.:..………..…………
Škola: ……………………..………………..… třída: ……………… Mobil (člen): …………………………….…………………………..………….…
Bydliště: …………………………………………………………………………………………….……………………………………….….……..…………………
Zdravotní upozornění a poznámky ..…………………….……………………………..………………………………….…….…………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Údaje o zákonném zástupci:
Jméno rodiče (zákonného zástupce): ……………………………………………………………………………………….……………..……………
Mobil: ……………………………………………………………………………… e-mail rodiče: ………………….………..…….…….…………………
Adresa (neshoduje-li se s adresou dítěte) : ..……………………………..……………….………………………..……...………………….……
Způsob přicházení a odcházení na pravidelné schůzky
a) samostatně

b) v doprovodu těchto osob: …………………………………………..….………………..…………………………….........

Závazné prohlášení:
Člen ZO, u nezletilých zák. zástupce, prohlašují, že zdravotní stav přihlášené/ho umožňuje ve zvoleném oboru
vykonávat zájmové vzdělávání.
Člen ZO, u nezletilých zák. zástupce, uhradí stanovenou úplatu za ZO ve stanoveném termínu.
Zákonný zástupce nezletilého dohlédne na pravidelnou docházku, případnou neúčast řádně omluví a bere
na vědomí, že dozor nad nezletilými účastníky je vykonáván na stanoveném místě po dobu pravidelného času konání
ZO (dle rozvrhu ZO) a při konání příležitostné akce ZO. Dozor u předškolních dětí je vykonáván po osobním převzetí
dítěte vedoucím (osobní předávání je doporučeno i u žáků v 1. a 2. třídě).
Všichni členové zájmového vzdělávání dodržují vnitřní řády MěDDM a řády jednotlivých pracovišť. Při závažném
porušení vnitřního řádu MěDDM, může být člen vyloučen bez vrácení úplaty za školní rok. Úplata je nevratná
i v případě, pokud člen přestane docházet do oboru z vlastního rozhodnutí.
Člen ZO, u nezletilých zák. zástupce, souhlasí s tím, že fotografie, audio a video záznamy z činnosti mohou být
použity při propagaci MěDDM.
POZNÁMKA: Všichni členové jsou při vykonávání zájmového vzdělávání úrazově pojištěni u pojišťovny Kooperativa.
Přihláška je sestavena dle §28, zákona 561/2004 Sb Školský zákon. Uvedené údaje slouží pro vedení školní matriky.
Při zpracování osobních údajů z přihlášky postupuje MěDDM v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně
osobních údajů. Organizační řád a ŠVP MěDDM je k dispozici v MěDDM, Tyršova 26. Týn n/Vlt.

Datum ……………..………………
Údaje vyplňte ve všech kolonkách!

….…………………………………………….……………….…………………………….
podpis zákonného zástupce (nebo člena staršího 18 let)

