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NABÍDKA 

zájmových volnočasových aktivit na rok 2017-2018 

 

Kde získáte přihlášky?   V šatně DDM Nýřany, na stojanech 

DDM v ZŠ Nýřany na I. a II. stupni,  a na zahradní párty 

v DDM (úterý 5.9. od 15.30). 

 

Kam odevzdáte vyplněné přihlášky?  Vhodíte je do 

schránky na vrátkách DDM, do hnědých schránek v ZŠ na 

obou stupních, nebo ji pošlete přílohou mailu do DDM. 

Přihlášky musí být řádně vyplněné a podepsané rodiči dětí, 

musí být doplněny kontaktní údaje na rodiče pro 

komunikaci. 
PRO KAŽDOU AKTIVITU DÍTĚTE JE SAMOSTATNÁ 

PŘIHLÁŠKA. 

 

Kdy začínají aktivity?  Převážná většina aktivit začíná 

1.týden v říjnu a končí 2.týden v červnu. 

Jak se dozvíme termín a místo první schůzky? Koncem září 

po uzávěrce přihlášek bude v ZŠ , v DDM na venkovní 

vývěsce a na našem facebooku zveřejněn seznam prvních 

schůzek. 

 

Jak zaplatíme zájmové aktivity?  Zápisné se hradí výhradně 

hotově každému vedoucímu vybrané aktivity nejpozději do 

20.října. 

Kde získáme další informace?    

H. Špalová a M. Chvostová    608 433 371   

J. Kubík   774 376 009 

mailto:ddm.nyrany@seznam.cz
http://ddmnyrany.cz/


 
CENÍK ZÁJMOVÝCH AKTIVIT    

Bude od 5.9.  vyvěšen na vývěsce DDM a na nástěnce u šaten na II. 

stupni ZŠ Nýřany. 

NAŠE KRÉDO:   CO SE V DĚTSTVÍ NAUČÍŠ, TO TI 

OBOHATÍ ŽIVOT! 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

INFORMACE O NOVÝCH AKTIVITÁCH: 

ŠKOLIČKY- 

Kroužky pro předškoláky – přípravky pro vstup do 1. tříd, 

budou opět probíhat od ledna do března 2018, speciální přihlášky  

budou v prosinci. 

RYBÁŘSKÝ –  

Pro kluky a dívky, kteří mají zájem o rybaření, budou opět chodit 

chytat na rybník v Úhercích. 

KUCHTÍK- 

Kulinářský kroužek, kde se děti seznámí se základy vaření, cukrařiny, 

stolování a gastronomie, budou tvořit pohoštění, které si samy sní. 

JÓGA TEENS – 

Výuka jógových pozic, dechová cvičení a relaxace umožní 

dospívajícím poznávat a vnímat své tělo, budovat správné držení těla, 

posílit imunitu a najít vnitřní rovnováhu. 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

PLÁN  HLAVNÍCH AKCÍ DDM V ROCE 2017-2018: 

•  PRVNÍ SCHŮZKA JOGA ART  13.10. v pátek 

•  VÁNOČNÍ DĚTSKÝ PLES  ve spolupráci s SKC Nýřany 

•  MAŠKARNÍ DĚTSKÝ PLES  ve spolupráci s SKC Nýřany 

•  ZIMNÍ A JARNÍ PŘESPÁVANDY 

•  VELIKONOČNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

•  DEN S DOMEM DĚTÍ V SKC 

•  DĚTSKÝ DEN  ve spolupráci s SKC 

•  PŘÍMĚSTSKÉ LETNÍ TÁBORY 

•  LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR U SUŠICE  12.8.-17.8.2018 

Letáky a přihlášky na akce sledujte na vývěsce DDM a na našem 
facebooku   :  https://www.facebook.com/ddmnyrany/ 

https://www.facebook.com/ddmnyrany/

