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Znovu otevření DDM Jednička a změny týkající se kroužků od 18. 5. 2020  

 

Výtvarné kroužky  

Dívčí klub – z činnosti bude vyjmuto pečení a vaření, ostatní náplň zůstává beze změny  

Keramické kroužky  

Keramika II.  –  z důvodu zajištění dezinfekce prostor mezi jednotlivými kroužky, bude kroužek Keramika II. končit o 

15 minut dříve, tedy v 16.15! 

Keramika pro veřejnost – kroužek proběhne pouze formou dokončení (naglazování) dříve hotových výrobků a jejich 

vyzvednutím po výpalu a to v předem telefonicky objednaném termínu. Bližší informace obdrželi všichni přihlášení 

účastníci v mailu. 

Jazykové kroužky  

Základy čínského jazyka – ZRUŠENO  

Společenskovědní kroužky  

Veselá Vařečka – z hygienických důvodů nebude možné v kroužku společně vařit. Kroužek tedy bude probíhat 

formou kuchařských her a soutěží. 

Historický kroužky  

Bella Fama – ZRUŠENO 

 

Hudební kroužky  

Klavír zač. I. – změna v času konání – úterý 14:45 – 15:45. Dále, za nepříznivého počasí bude přemístěn kroužek do 

jiné místnosti a budeme muset hrát na keyboard (původní místnost obsadí kroužek z externích prostorů, které nyní 

není možné využívat). 

Klavír zač. II.  - změna v času konání – úterý 17:15 – 18:15. Dále, za nepříznivého počasí bude přemístěn kroužek do 

jiné místnosti a budeme muset hrát na keyboard (původní místnost obsadí kroužek z externích prostorů, které nyní 

není možné využívat). 

Kytara A pok. – změna v času konání – pondělí 17:15 – 18:15 

Kytara B pokročilí – ZRUŠENO  
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Taneční kroužky  

Děti musí přijít oblečené do sportovního oblečení, pouze sportovní obuv si budou moci přezout v šatně. 

Baby dance I. – V případě nízkého počtu účastníků budou obě skupiny Baby dance sloučeny a bude probíhat ve 

středu od 15:00 – 16:00.  

Baby dance II. – V případě nízkého počtu účastníků budou obě skupiny Baby dance sloučeny a bude probíhat ve 

středu od 15:00 – 16:00. 

Mažoretky I., II., III. – ZRUŠENO 

Technické kroužky  

Železniční modeláři – Z hygienických důvodů účastníci s sebou musí mít vlastní odlamovací nůž, kelímek na vodu a 

sadu štětců. Po celý kroužek budou účastníci nosit jednorázové rukavice, které dostanou přímo na kroužku.  

Webdesign – ZRUŠENO 

Animace hrou – ZRUŠENO 

Sportovní kroužky  

Účastníci musí být převlečeni ve sportovním oděvu. Sportovní obuv a pití musí mít s sebou v batohu. 

Přípravka bojových sportů mladší  - Změna v místě konání – kroužek probíhá v DDM Jednička 

Přípravka bojových sportů starší  - Změna v místě a času konání – kroužek probíhá v DDM Jednička od 18:15 – 19:15 

Základy gymnastiky – Změna v místě konání – kroužek probíhá v DDM Jednička  

Florbal zač. – Změna v místě konání – kroužek bude probíhat v DDM Jednička a činnosti budou tomu uzpůsobeny – 

kondice, posilování, obratnost  

Florbal pok. – Změna v místě a času konání – úterý 18:15 – 19:45 - kroužek bude probíhat v DDM Jednička a činnosti 

budou tomu uzpůsobeny – kondice, posilování, obratnost 

Atletika - Změna v místě a času konání – čtvrtek 17:00 – 18:00 – kroužek bude probíhat v DDM Jednička .  

Cvičeníčko pro rodiče s dětmi - ZRUŠENO  

Základy sebeobrany – ZRUŠENO 

Jóga pro děti – ZRUŠENO 

Kondiční cvičení – ZRUŠENO 

Jumping a bodystyling – ZRUŠENO 

Přírodovědné kroužky  

Přírodovědný a ZOO Kroužek – bude probíhat pouze v DDM Jednička 

Rybářské kroužky – ZRUŠENO 

Včelařský kroužek – ZRUŠENO 

 

Další případné změny budou řešeny již přímo s přihlášenými účastníky!!! 


