
1 3D tisk 12 65 90

2 3D kreativ (tvorba s 3D pery) 12 65 90

3 3D technologie (3D tisk + 3D pera)
školní 

třída
90 120

4
Řemeslná dílna-tradiční řemesla 

(tematický program)
10 80 90

5
Technika včera dnes (řemeslné dílny s 

využitím moderních technologií)
10 80 90

6
Tvorba krátkého filmu (navazující 

programy)
8 80 90

7 Umělecká fotografie 10 100 90

8 Sublimační potisky předmětů 10 120 90

9 Výroba propagačních předmětů 10 80 90

10

Kreativ (řemeslný workshop, práce se 

dřevem, gravírování a vypalování do 

dřeva)

10 80 90

11 Základy multirobotiky 10 100 90

12
Badatelské dny-celodenní akce pro 

školy
škola 0

polodenní 

akce

13
Badatelský den-dílčí výukový 

program/školní třída

školní 

třída
50 90

14 Den Země -celodenní akce pro školy škola 0
polodenní 

akce

15 Den Země-dílčí program/třída
školní 

třída
70 90

16 Naše planeta a my
školní 

třída
70 90

17
Multivěda (program s využitím 

měřícího systému Neulog)

školní 

třída
70 90

Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, příspěvková organizace

cena/1 

žák v Kč

Nabídka výukových programů pro školy-školní rok 2022-2023

Technika, řemesla, 

moderní technoloie

Přírodovědné a 

environmentální 

programy

Oblat vzdělávání, název 

projektu
p. č. Název výukového programu

max. 

počet 

žáků ve 

skupině

délka 

programu       

v min.
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Dimenze - výukový program s využitím 

virtuální  a rozšířené reality (výběr 

témat viz níže)

školní 

třída
50 120

19 Keramika pro MŠ, ZŠ, ŠD
školní 

třída
80 90

20

Herbář (aranžování a kreativní tvorba z 

přírodních materiálů, výběr z témat dle 

ročního období)

školní 

třída
80 90-120

21 Tematické výtvarné dílny
školní 

třída
80 90

22

Netradiční sporty (diskgolf/frisbee, kin-

ball, lukostřelba, sportovní střelba, 

laserová střelnice), disciplíny dle 

vlasního výběru

školní 

třída
60 90

23 Nerf liga
školní 

třída
60 90

24 Rope skiping 15 60 60

25 Hooping 15 60 60

26 Fitness trampolíny 15 60 60

27 Drumbeny
školní 

třída
70 120

28 Dramatický workshop
školní 

třída
70 120

29 Divadelní workshop
školní 

třída
70 150

30 Bezpečnost silničního provozu 30 70 120

31
Obecná kriminalita-preventivní 

program
30 70 120

32 Protidrogová prevence 30 70 120

Tělesná výchova, sport

Pohybová výchova

Společenské vědy

Bezpečně po Ostravě                                     

(oblast prevence)

Estetika, výtvarná 

tvorba

Výukové programy se konají zpravidla ve středy či pátky v dopoledních hodinách. Individuálně lze 

dohodnoutr také jiné dny, pro školní družiny také pátky odpoledne.
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Dimenze - výukový program s využitím 

virtuální  a rozšířené reality (výběr 

témata)

školní 

třída
50 120

Témata k výběru: a) Hydrologie (vodní obal Země)

b) Vynálezci a objevitelé

c) Těžký život pavoučí

d) Ptáci u krmítka

e) Zvířátka Afriky

f) Lidské tělo- Z masa a kostí

g) Léto louce

h) Život v lese

i) Zajímavosti ze světa zvířat

j) Druhohory a dinosauři

k) Vesmír

l) Pedologie (půdní obal Země)

sekretariát SVČ tel. 775 598 666

sekretariat@svcoo.cz 

podatelna.svcoo@essl.ostrava.cz 

4. - 5. třída ZŠ

3. - 5. třída ZŠ

4. - 5. třída ZŠ

V případě, že  velikost školní skupiny bude nižší než 8 žáků, SVČ účtje platbu za skupinu ve výši poplatku za 8 

žáků (Pozn. U programů "Tvorba krátkého filmu" a "Umělecká fotografie" je tato hranice stanovena na 6 

žáků). Při nedostaveníé se na program bez předchozí omluvy účtujeme/fakturujeme plnou částku ceny 

programů dle počtu přihlášených žáků uvedených na přihlášce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Sekretariát předá Váš požadavek odpovědnému pedagogovi, a ten Vás bude kontaktovat ohledně 

dohodnutí přesného termínu konání programu.

4. - 6. třída ZŠ

DIMENZE - SEZNAM TÉMAT K VÝBĚRU PROGRAMU, UPŘESNĚNÍ CÍLOVÉ SKUPINY

Kontakt pro přihlašení:

Pro přihlášení na vybraný výukový program požadujeme odevzdání školou potvzené přihlášky na 

akci s uvedením předpokládaného počtu žáků a kontaktu (telefon, e-mail). 

6. - 9. třída ZŠ

3. - 5. třída ZŠ

3. - 5. třída ZŠ

4. - 6. třída ZŠ

4. - 6. třída ZŠ

4. - 7. třída ZŠ

4. - 6. třída ZŠ

4. - 6. třída ZŠ



Aktualizace nabídky k datu 20.7.2022.



 

 



 



 

 

 


