NABÍDKA AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Den
Pondělí

Čas

Nabídka

15:00 – 15:30 Angličtina začátečníci (MŠ Sportík - děti od (3 – 4 let)
15:30 – 16:15 Angličtina pokročilí (MŠ – Sportík - děti od 5 – 6 let)
Úterý
14:45 – 15:45 Atletika pokročilí (TJ Sokol Horoměřice - děti od 5 – 7 let)
15:45 – 16:30 Atletika začátečníci (TJ Sokol Horoměřice - děti od 3,5 – 5 let)
Středa

8:00 – 12:00 Individuální logopedie (MŠ Sportík – Mgr. Jirsová)
15:00 – 15:45 Výtvarné dílny (MŠ Sportík - věkový mix)
15:45 – 16.30 Výtvarné dílny (MŠ Sportík - věkový mix)

Čtvrtek

Pátek

DOPOLEDNE

Baby tenis (MŠ Sportík v rámci dopoledního programu)

DOPOLEDNE

Plavání(Aquadream Barrandov v rámci dopoledního programu)

Ve školním roce 2022/2023 jsme pro Vás připravili širokou nabídku kroužků a volnočasových aktivit pod
vedením zkušených učitelů, lektorů a trenérů.
Kroužky jsou koncipovány nejen pro děti MŠ SPORTÍK, ale také pro děti z ostatních školek docházejících
pouze na odpolední aktivity v případě volné kapacity kroužku. Děti MŠ Sportík jsou přijímány přednostně!
Pro děti MŠ SPORTÍK s docházkovým programem – ALL Inclusive (tzn. každý den / celodenní) jsou všechny
Vámi vybrané odpolední kroužky zdarma v ceně docházky!

Dětská jóga, zpívánky, dramatika, výtvarné činnosti jsou realizovány standardně v rámci dopoledního
programu učitelů, na základě tematických celků jednotlivých tříd a to pro všechny děti docházející do MŠ.

PONDĚLÍ
ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ – ZAČÁTEČNÍCI / POKROČILÍ
KONÁNÍ KURZU – Kateřina Růžičková
12.9. – 19.12.2022 a 2.1.-30.1.2023 – 1.pololetí
6.2. – 5.6.2023 – 2.pololetí
Angličtina pro nejmenší je vedena zkušenou českou lektorkou z jazykové školy Schooltour. Kroužek je veden
hravou formou. Děti získají přirozeným způsobem vztah k cizímu jazyku. Po absolvování základního kroužku
jsou schopné přirozeně reagovat na základní věty a pokyny v anglickém jazyce. Starší děti jsou schopny
plynule odpovídat a využít plně základní slovní zásobu.
Doporučujeme: pro děti od 3-4 / 5-6 let.
Vybavení: Učebnice vydaná a v rámci MŠ distribuovaná jazykovou školou Schooltour–2x ročně (pololetí)
Cena: Děti MŠ Sportík v programu Standard
3000,- Kč / pololetí
Ostatní
3600,- Kč / pololetí

ÚTERÝ

DĚTSKÁ ATLETIKA
KONÁNÍ KURZU – Trenéři – Pavel Javůrek, Kateřina Janků / Michaela Nejedlová
13.9. – 20.12.2022 a 3.1.-31.1.2023 – 1.pololetí POZOR 4.10. se kroužek NEKONÁ!!!
7.2. – 6.6.2023 – 2.pololetí
Všestranný sportovní kroužek, jehož koncepce je tvořena samostatně pro jednotlivé věkové kategorie. K
tomu je také uzpůsobeno speciální sportovní náčiní používané ke hře a vedení lekcí. Nejde o to, které dítě je
rychlejší ☺. Všeobecný pohybový rozvoj s důrazem na reakce, rozvoj rychlosti, obratnosti a základní
manipulace s náčiním.
Za hezkého počasí sportují děti venku, v zimě a dešti využíváme tělocvičnu TJ Sokol Horoměřice.
Doporučujeme: pro děti od 3-5 let / 5-7 let
Cílem je:
hravou a pestrou formou naučit základním pohybovým dovednostem
rozvoj rychlosti a obratnosti
přirozený rozvoj zdravé soutěživosti a cílevědomosti
naučení k pravidelnému a zdravému pohybu
radost, pozitivní naladění a sebedůvěra
Vybavení: pohodlné sportovní oblečení, čistá běžecká obuv, pití
Cena: Děti MŠ Sportík v programu Standard
3000,- Kč / pololetí
Ostatní
3600,- Kč / pololetí

STŘEDA
LOGOPEDIE
KONÁNÍ KURZU – Klinická logopedka – Mgr. Hana Jirsová
Dle doporučení na základě depistáže konané 14.9.2022 v MŠ
Logopedii v praxi se snažíme maximálně spojovat s hrou a vytvářet tak pro dítě zábavný a atraktivní způsob
nácviku. Dítě motivujeme výhradně pozitivně, cílem je ho pro „povídání“ a spolupráci získat. Soubory
logopedických cvičení jsou vytvořeny tak, aby děti bavily a zároveň, aby je naučily správné výslovnosti. Kromě
klasických cvičení trénujeme hlásky pomocí speciálních říkanek, písniček a pexesa. Hry a obrázky zaujmou
děti natolik, že přestanou vnímat skutečnost, že se učí a budou tak přirozenou cestou zlepšovat výslovnost
problémových hlásek.
Doporučujeme: pro děti od 4 - 5 let na základě doporučení ze vstupní depistáže
Cílem je:
rozvoj řeči a komunikativních schopností
rozvoj rytmizace
slovní pohotovost, plynulost
rozvoj celkového projevu řeči
komplexní předškolní příprava

Vybavení: sešit A4
Cena: Děti MŠ Sportík v programu All inclusive – doplatek 200,-Kč/lekce
Děti MŠ Sportík v programu Standard – 900,-Kč/ lekce

VÝTVARNÉ DÍLNY
KONÁNÍ KURZU – Lektorka – Vendula Bromovská
14.9. – 21.12.2022 a 4.1.-1.2.2023– 1.pololetí
8.2. – 7.6.2023 – 2.pololetí
Výtvarné dílny jsou kreativním kroužkem pro děti od 3let. V malých skupinkách získávají děti základní návyky
práce s různými druhy materiálů od papíru po hrnčířské výrobky z kamenné pece. Každý týden vyrábí děti
jiný druh výrobku, inspirované tematicky ročním obdobím. Materiál a pomůcky jsou v ceně kroužku.
Doporučujeme: pro děti od 3-7 let
Cílem je:
rozvoj jemné motoriky
rozvoj představivosti a kreativity
seznámení se s novými druhy materiálů, technikami a pracovními postupy
radost z tvoření
Vybavení: pracovní tričko chránící civilní oblečení, nebo zástěra
Cena: Děti MŠ Sportík v programu Standard
Ostatní

3000,- Kč / pololetí
3600,- Kč / pololetí

ČTVRTEK / PÁTEK
TENISOVÁ PŘÍPRAVKA – BABY TENIS
KONÁNÍ KURZU – Trenér – Mgr. Jakub Svoboda
15.9. – 15.12.2022 a 5.1.-2.2.2023 – 1.pololetí
9.2. – 8.6.2023 – 2.pololetí
Doporučujeme: pro děti od 4 let.
Vybavení: Pohodlné oblečení, ostatní sportovní vybavení již v ceně kurzu dodáno MŠ Sportík
Cena: Děti MŠ Sportík v programu Standard
3000,- Kč / pololetí
Ostatní
3600,- Kč / pololetí

PÁTEK
PLAVECKÝ KURZ
KONÁNÍ KURZU – Trenéři plavecké školy Velryba https://plavecka-skola.webnode.cz
23.9. – 16.12.2022 a 6.1.-27.1.2023 – 1.pololetí
10.2. – 9.6.2023 – 2.pololetí
Plavecký kurz je pro děti od 4let bez doprovodu rodičů. Děti jsou rozdělené do skupin podle věku a podle
úrovně pokročilosti (úplný začátečník nebo má základy z jiného kurzu).
Cílem výuky je naučit děti nebát se ve vodním prostředí. Děti se učí abecedu potápění, pomocí speciálních
plaveckých poloh se učí pohybu ve vodě a posilují jednotlivé svalové skupiny. Starší děti pokračují ve
zdokonalování a prohlubování získaných dovedností a začínají se více soustředit na vlastní úsilí k pohybu ve
vodě (kopání, splývání, atd.)
Upozornění: v případě absence delší než 4 po sobě následující lekce je dítě z kurzu vyřazeno, z důvodu
nezvládnutí již nově nabytých dovedností a návaznosti na ně. Dítě pak již není schopno udržet tempo s dětmi
ve skupině pravidelně docházejícími.
Doporučujeme: pro děti od 4 let.
Vybavení: plavky, ručník, dívkám doporučujeme gumovou čepičku
Cena: Děti MŠ Sportík v programu All inklusive kurz zdarma
DOPRAVA – Platba na pololetí dle aktuálního počtu přihlášených dětí
Děti MŠ Sportík v programu Standard – 5.200,-Kč / Pololetí + Platba dopravy na pololetí dle
aktuálního počtu přihlášených dětí.

Kroužek je možné realizovat pouze v případě více než 2/3 zájmu rodičů stávajících dětí.

