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PŘEHLED ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Připravili jsme pro vás v novém školním roce širokou nabídku zájmových kroužků. Všechny naše kroužky 
probíhají ve třech zcela bezbariérových budovách – ve Středisku Korunní na ul. Korunní 49 v Ostravě-
Mariánských Horách, ve Středisku přírodovědců na ul. Čkalovova 10 v Ostravě-Porubě a ve Středisku 
turistiky na ul. B. Martinů 17 v Ostravě-Porubě. Všechna naše střediska jsou bezpečná jak pro děti, tak  
i pro dospělé zájemce.

Zaměřili jsme se v tomto školním roce na mnoho nových a velmi zajímavých kroužků – ve Středisku turistiky 
vznikla zcela nová řemeslná dílna, jejíž činnost je spojena s virtuální realitou. Připravili jsme v této dílně nové 
kroužky pro rozvoj zručnosti dětí a také pro jejich vzdělávání pomocí virtuální reality. Najdete zde širokou 
škálu různých kroužků – od tance přes keramiku, výtvarný ateliér, vaření až po hudební kroužky.

Ve Středisku přírodovědců najdete mnoho zvířat, která jsou chována pro kontakt s dětmi, ale také zajímavé 
badatelské kroužky, experimentální biologii, jumping, rybářský kroužek, šachy a mnoho dalšího. Děti pracují 
v odborně vybavených badatelských učebnách, pomáhají s chovem zvířat, učí se ekologickým zásadám.

Ve Středisku Korunní pokračujeme v činnosti výtvarného ateliéru, keramického ateliéru, lyžařské školky, 
najdete zde šachy, akrobacii na šálách, Parlament dětí a mládeže města Ostravy, bojové sporty, pohybové 
kroužky a mnoho dalšího.

Ve všech našich střediscích pracujeme s talentovanými a nadanými dětmi jak v oblasti přírodních věd, tak 
v oblastech výtvarného umění – připravujeme žáky na střední a vysoké školy (umělecké průmyslové školy, 
scénografie, architektura).

Zájmové útvary jsou spolufinancovány statutárním městem Ostrava.

V současné době probíhá přihlašování do všech našich kroužků, neváhejte s přihlášením, máme omezené 
kapacity. Činnost kroužků začíná 12. 9. 2022 a končí 16. 6. 2023. Vyplněné přihlášky podepsané zákonným 
zástupcem dítěte je nutné odevzdat do 14. 10. 2022.

www.svc-korunka.cz TĚŠÍME SE NA VÁS!!!
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Název kroužku Vedoucí kroužku Od–do Věk Cena

KURZ DESKOVÝCH HER I. Vantuchová Karolína 13.45–14.45 6–10
100,-/pol.
200,-/rok

Výuka základům moderních společenských deskových her, které rozvíjejí logické myšlení, učí týmové role.

VÝTVARNÝ I.  Horáková Eva 14.00–16.00 6–12 2 000,-

Různé druhy kresby a malby, rozvíjí fantazii, jemnou motoriku. Příprava na umělecké střední a vysoké školy.

KERAMIKA I. Tešnarová Leona 14.00–16.00 6–15 1 600,-

Děti se naučí základním technikám a postupům při práci s hlínou. Klademe důraz na rozvoj fantazie a představivosti 
každého dítěte. Práce dětí navštěvujících naše střediska jsou úspěšné na národních i mezinárodních výtvarných 
soutěžích. Děti budou na kurz potřebovat převlečení a přezůvky – opravdu jsme někdy moc špinaví :-).

TRAMPOLÍNY PRO DĚTI Smičková Kateřina 16.00–17.00 6–14 1 100,-

Cvičení na trampolínách, nácvik koordinace, procvičování dýchání, podpora rychlého rozhodování, zdravý pohyb, 
cvičení s hudbou. Vhodné jako doplňkový pohyb pro děti, které často sedí u počítačů, TV apod. Každé dítě cvičí  
na samostatné trampolíně.

VÝTVARNÝ II. Horáková Eva 16.00–18.00 12–20 2 000,-

Různé druhy kresby a malby, rozvíjí fantazii, jemnou motoriku. Příprava na umělecké střední a vysoké školy.

PONDĚLÍ
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Název kroužku Vedoucí kroužku Od–do Věk Cena

MALOVÁNÍ A TVOŘENÍ NA PC – MALÍ Tešnarová Leona 16.10–17.10 8–13 1 300,-

Zábavné malování, úpravy fotek a „kouzla“ počítačových výtvarných programů. Výuka probíhá formou zadávání  
úkolu na dané téma. Součástí je design potisků na textil, tvorba samolepek, kalendářů, přání… Děti nepotřebují  
žádný základ práce na PC.

POHYBOVÉ HRY Kaszper David 16.30–18.00 7–10 1 600,-

Pohybové hry jsou určeny dětem, které rády sportují, rády hrají různé pohybové hry. Kroužek je vhodný jak pro chlapce, 
tak i pro dívky.

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ A JÓGA I. Skálová Helena 18.00–19.00 dospělí
1 300,-

(70,-/h)

Cvičení s pomůckami i bez zaměřené na posilování a zpevnění celého těla pod vedením fyzioterapeuta.

HLUBINA – SOUBOR Skálová Helena 19.30–21.30 16+ 2 000,-

Folklorní soubor

PONDĚLÍ

Kroužek může navštěvovat osoba na vozíčku.
Ceny i časy kroužků se mohou změnit.
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Název kroužku Vedoucí kroužku Od–do Věk Cena

VÝTVARNÝ III. Horáková Eva 14.00–16.00 6–12 2 000,-

Různé druhy kresby a malby, rozvíjí fantazii, jemnou motoriku. Příprava na umělecké střední a vysoké školy.

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK Litvíková Petra 15.30–17.30 7–18 1 300,-

Kroužek je určen zájemcům o rybaření. V průběhu roku se děti seznámí s rybářským řádem, rybolovnými technikami  
a způsoby lovu i chovu ryb. Začátečníci složí rybářské zkoušky k získání osvědčení pro vydání prvního rybářského  
lístku. Pokročilí zájemci si prohloubí přírodovědné znalosti, naučí se novým rybářským montážím, rybolovným  
technikám apod. Mladí rybáři se zdokonalí v poznávání ryb, rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí, zúčastní  
se nejrůznějších závodů včetně Zlaté udice. Součástí kroužku jsou videoprojekce, hry, soutěže, víkendové a prázdninové 
akce u vody. Kroužek probíhá dle počasí buď na SVČ Korunka, Korunní 49 v Ostravě-Mar. Horách nebo na rybníku  
pod Hulváckým kopcem.

AKROBACIE NA ŠÁLÁCH –  
ZAČÁTEČNÍCI v jednání 15.00–16.30 8–15 2 600,-

Akrobacie na šálách posiluje svalstvo, koordinaci a fyzickou výkonnost. Snoubí se s hudbou a jejím vnímáním.

HRAVÁ ROBOTIKA Konečný Zdeněk 15.45–17.45 7–15 1 200,-

Kroužek je určen zájemcům o robotiku, bude zaměřen na práci s robotickými a elektronickými stavebnicemi  
a s 3D tiskárnami.

ÚTERÝ
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Název kroužku Vedoucí kroužku Od–do Věk Cena

VÝTVARNÝ IV. Horáková Eva 16.00–18.00 12–20 2 000,-

Různé druhy kresby a malby, rozvíjí fantazii a jemnou motoriku. Příprava na umělecké střední a vysoké školy.

PARLAMENT DĚTÍ A MLÁDEŽE  
MĚSTA OSTRAVY

Secová Jana
Kaszper David 16.00–18.00 13–30 100,-

Členství v Parlamentu rozvíjí komunikativnost, schopnost realizovat akce pro studenty a mladé lidi, podporuje rozvoj 
mladých. Členové parlamentu pomáhají zlepšovat podmínky pro život mladých lidí v Ostravě.

AKROBACIE NA ŠÁLÁCH – POKROČILÍ v jednání 16.30–18.00 8–15 2 600,-

Akrobacie na šálách posiluje svalstvo, koordinaci a fyzickou výkonnost. Snoubí se s hudbou a jejím vnímáním.

ÚTERÝ

Kroužek může navštěvovat osoba na vozíčku.
Ceny i časy kroužků se mohou změnit.
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Název kroužku Vedoucí kroužku Od–do Věk Cena

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ A JÓGA II. Skálová Helena 9.30–10.30 dospělí
1 300,-

(70,-/h)

Pomalé cvičení s pomůckami i bez zaměřené na posilování a zpevnění celého těla pod vedením zkušené cvičitelky.

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ A JÓGA III. Skálová Helena 11.00–12.00 dospělí
1 300,-

(70,-/h)

Pomalé cvičení s pomůckami i bez zaměřené na posilování a zpevnění celého těla pod vedením zkušené cvičitelky.

KURZ DESKOVÝCH HER II. Vantuchová Karolína 13.45–14.45 6–10
100,-/pol.
200,-/rok

Výuka základům moderních společenských deskových her, které rozvíjejí logické myšlení, učí týmové role.

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ A JÓGA IV. Kovarik Daniel 15.00–16.00 dospělí
1 300,-

(70,-/h)

Pomalé cvičení s pomůckami i bez zaměřené na posilování a zpevnění celého těla pod vedením zkušeného cvičitele.

KERAMIKA – ZAČÁTEČNÍCI Vantuchová Karolína 15.00–16.30 5–15 1 600,-

Keramický ateliér určený pro začátečníky a menší děti. Nauka základních technik při práci s hlínou, povrchových úprav, 
tvorba prostorových prací. Klademe důraz na rozvoj vlastní fantazie a představivosti.

STŘEDA
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Název kroužku Vedoucí kroužku Od–do Věk Cena

VÝTVARNÝ V. Horáková Eva 15.00–17.00 6–12 2 000,-

Různé druhy kresby a malby, rozvíjí fantazii a jemnou motoriku. Příprava na umělecké střední a vysoké školy.

HRY S NERFKAMI Smičková Kateřina 16.30–18.00 7–14 1 100,-

Pohybové hry s nerfkami – běh, pohyb prostorem, postřeh, pohotovost, zábava, schovávaná, střelba na terče.

KERAMIKA – DOSPĚLÍ Vantuchová Karolína 16.30–18.30 dospělí 2 500,-

Keramický kurz pro dospělé účastníky vhodný pro začátečníky i pokročilé.

VÝTVARNÝ VI. Horáková Eva 17.00–19.00 12–20 2 000,-

Různé druhy kresby a malby, rozvíjí fantazii a jemnou motoriku. Příprava na umělecké střední a vysoké školy.

STŘEDA

Kroužek může navštěvovat osoba na vozíčku.
Ceny i časy kroužků se mohou změnit.
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Název kroužku Vedoucí kroužku Od–do Věk Cena

DĚTI NA STARTU I. Smičková Kateřina
Košťálová Petra 14.00–15.00 4–9 500,-

Děti se naučí základy jak ovládat své tělo, správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče – tedy  
dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní činnost, seznámí se s aktivním životním 
stylem jako účinnou prevencí proti nadváze, obezitě a civilizačním chorobám, získají základ pro celoživotní pozitivní 
vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.

DĚTI NA STARTU II. Smičková Kateřina
Košťálová Petra 15.00–16.00 4–9 500,-

Děti se naučí základy jak ovládat své tělo, správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče – tedy  
dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní činnost, seznámí se s aktivním životním 
stylem jako účinnou prevencí proti nadváze, obezitě a civilizačním chorobám, získají základ pro celoživotní pozitivní 
vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.

ŠACHOVÝ KROUŽEK Štefan Aleš 15.00–17.00 6–15 1 000,-

Základy společenské a logické hry šachy hravou formou. Pomocí her se rozvíjí logické myšlení, paměť a další 
dovednosti. Šachová hra výrazně napomáhá schopnosti učení a soustředěnosti.

VÝTVARNÝ PRO MŠ Horáková Eva 15.30–17.30 4–6 2 000,-

Různé druhy kresby a malby, rozvíjí fantazii a jemnou motoriku. Rozvoj talentovaných a nadaných dětí.

LYŽAŘSKÁ ŠKOLKA (OD 3. 11. 2022) Smičková Kateřina
Košťálová Petra 16.00–18.00 4–15

2 800,-  
+ 500,-/pol.

5 600,-  
+ 1 000,-/rok

Výuka lyžování dětí hravou a zábavnou formou. Základní fyzická příprava s použitím sportovních učebních pomůcek  
na trénincích v tělocvičně, nácvik základních pohybů. Od prosince do března jednodenní lyžařské zájezdy (soboty) –  
samostatnost, zapojení do kolektivu, pobyt v horském prostředí. Po absolvování dítě sjede samo sjezdovku, zatáčí, 
bezpečně zastaví, zvládá samostatně jízdu na vleku. Zahájení od 3. 11. 2022. Přihlášku je nutné podat do 14. 10. 2022!

ČTVRTEK
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Název kroužku Vedoucí kroužku Od–do Věk Cena

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ A JÓGA V. Skálová Helena 18.00–19.00 dospělí
1 300,-

(70,-/h)

Cvičení s pomůckami i bez zaměřené na posilování a zpevnění celého těla pod vedením fyzioterapeuta.

RELAX JÓGA Menkalová Juliana 18.30–19.30 15+
1 400,-

(70,-/h)

Nenáročné relaxační cvičení s prvky jógy.

PRAHLUBINA Skálová Helena 19.30–21.30 dospělí 2 000,-

Folklorní soubor – skupina tanečníků a tanečnic pokročilejšího věku.

Název kroužku Vedoucí kroužku Od–do Věk Cena

MINIBOX A BOJOVÉ SPORTY I. Smička Max 16.00–17.00 7–10 1 500,-

MINIBOX A BOJOVÉ SPORTY II. Smička Max 17.00–18.00 10–15 1 500,-

Základem je rozhýbání dětí, posílení fyzické zdatnosti, motoriky, učení se bojovému umění. V průběhu roku se děti 
budou věnovat směsi sportů jako je AIKIDO, BOX, KARATE, JUJITSU a prvky sebeobrany. Poznají jednotlivé techniky, 
zlepší si koncentraci, soustředění, zvládnou správné dýchání, získají důležité schopnosti pro svoji sebeobranu. Kromě 
nových poznatků v oblasti bojových sportů zažijí na tréninku i spoustu legrace, potkají nové kamarády.

ČTVRTEK

PÁTEK



STŘEDISKO KORUNNÍ 16



17 STŘEDISKO KORUNNÍ

STŘEDISKO TURISTIKY



STŘEDISKO TURISTIKY 18

Název kroužku Vedoucí kroužku Od–do Věk Cena

MALÍ KUCHTÍCI Vantuchová Karolína 14.30–16.00 6–10
1 100,-

+ 50,- lekce

Získávání/rozvíjení dovedností, jako je krájení, mazání, míchání, loupání, okrajování a vše ostatní, co je spojeno s teplou 
i studenou kuchyní. Během roku si pravidelně povídáme o účincích a využití bylinek, druzích soli nebo droždí i třídění 
kuchyňského odpadu apod.

HRAJEME A ZPÍVÁME
(PĚVECKÝ SBOREČEK KORUNKA) Šoltis Karolína 15.00–16.00 5–10 1 200,-

Kroužek pro malé zpěváky a muzikanty. Naučíme se spousty nových písniček a básniček. Zahrajeme si na orffovy  
nástroje a budeme se při zpěvu sami doprovázet.

DANCING TIME Sladká Terezie 15.00–16.30 6–11 2 200,-

Moderní tance pro cool děti. Roztančíme každého! Správné držení těla, sestavy, základy latiny, moderna a street dance!

TANEČNÍ STUDIO OSTRAVA –  
SOVIČKY + SVĚTLUŠKY Richterová Pavla 15.00–16.30 7–9 info v TSO

Taneční kroužek pro mladší děti, taneční lekce 2x týdně.

VELCÍ KUCHTÍCI Vantuchová Karolína 16.00–18.00 10–16
1 100,-

+ 50,- lekce

Velcí kuchtíci navazující na kroužek Malí kuchtíci. Budeme pokračovat v přípravě složitějších pokrmů, které vyžadují 
trochu více odborné práce. Jídla lahodná oku a líbivá dětským očím i jazýčkům. Během roku nás budou navštěvovat 
odborníci, a děti si tak pod jejich dohledem vyzkouší upéct např. chléb, dort apod.

MINI ATLETIKA PRO DĚTI Šoltis Karolína 16.30–17.30 4–6 1 300,-

Cvičení a pohybová průprava pro nejmenší děti zaměřené na rozvoj základních pohybových dovedností – koordinace 
rukou a nohou, rovnováha, fyzická kondice, orientace v prostoru.

TANEČNÍ STUDIO OSTRAVA –  
ČARODĚJKY Richterová Pavla 16.30–18.00 15–19 info v TSO

Rytmický a dynamický tanec pro dívky od 15 let. Choreografie, vystoupení. Lekce 2x týdně.

PONDĚLÍ
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Název kroužku Vedoucí kroužku Od–do Věk Cena

KERAMIKA II. Tešnarová Leona 14.00–16.00 6–15 1 600,-

Děti se naučí základním technikám a postupům při práci s hlínou. K výuce je zařazena i práce s jinými materiály, které 
doplňují keramické výrobky (dřevo, kov, sklo…).

VÝTVARNÁ VÝCHOVA I. Tešnarová Leona 14.15–16.15 11–16 1 600,-

Výtvarná nauka pro děti. Děti budou během roku střídat různé výtvarné techniky (malba, kresba, grafika, tuš, akvarel…). 
Převažuje práce na velkých formátech u malířských stojanů. Velký důraz klademe na rozvoj individuálního výtvarného 
projevu každého dítěte. U starších dětí do nauky řadíme i kresbu a malbu zátiší, figurální kresbu, studii předmětů. Tento 
kurz je vhodný pro přípravu na talentové zkoušky.

TANEČNÍ STUDIO OSTRAVA –  
TANEČNÍ PÁRY Bank Karel 14.30–21.00 info v TSO

Sportovní a výkonnostní tanec Standard a Latina. Lekce až 4x týdně.

POHYBOVÉ HRÁTKY PRO DĚTI Vantuchová Karolína 16.30–17.30 4–7 1 200,-

Pohybové aktivity pro děti formou her, rytmizace říkánek, pohybových básniček a písniček. Herní formou rozvíjíme  
pohybový aparát dítěte. Děti se seznámí s různými hrami a soutěžemi.

TANEČKY PRO MALINKÉ Sladká Terezie 16.30–17.30 3–6 1 800,-

Tanečky pro nejmenší dětičky. Rozvíjíme koordinaci rukou a nohou zároveň, podpoříme správné držení těla a vnímání 
rytmu. Jednoduché taneční sestavy, které potěší všechny malinké. Vede zkušená lektorka tance.

TVOŘIVÝ DÍLENSKÝ KROUŽEK
(VÝUKA PROBÍHÁ V SUDÉM TÝDNU) Tešnarová Leona 16.30–18.00 9–15 1 400,-

Kroužek nejen pro kluky. Budeme tvořit, řezat, vrtat, lepit. Vyrábět budeme věci, na které budete pyšní! Přijďte se  
podívat do naší nové hobby dílny.

HRA NA KLAVÍR Šoltis Karolína dle domluvy 4–99
2 500,- 

1 800,- (děti)

Individuální lekce klavíru pro děti i dospělé. Hodina je přizpůsobena dovednostem a úrovni žáka. Zábavnou formou se 
žáci seznámí s nástrojem, notovým zápisem, rytmem a harmonií. Žák hraje lidové, klasické i populární skladby.

ÚTERÝ
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Název kroužku Vedoucí kroužku Od–do Věk Cena

VÝTVARNÁ VÝCHOVA II. Tešnarová Leona 14.00–16.00 5–16 1 600,-

Výtvarná nauka pro děti. Během roku budou střídat různé výtvarné techniky (malba, kresba, grafika, tuš, akvarel...). 
Převažuje práce na velkých formátech u malířských stojanů. Velký důraz klademe na rozvoj individuálního výtvarného 
projevu každého dítěte. U starších dětí do nauky řadíme i kresbu a malbu zátiší, figurální kresbu, studii předmětů.

TANEČNÍ STUDIO OSTRAVA –  
SVĚTLUŠKY Richterová Pavla 15.00–16.00 10–14 info v TSO

Taneční kroužek pro mladší děti, taneční lekce 2x týdně.

CHYTRÁ HERNIČKA
(BEZ DOPROVODU RODIČŮ) Šoltis Karolína 15.30–17.00 3–6 1 600,-

Odpolední hernička pro děti předškolního věku. V herničce si budeme hrát, tancovat, zpívat, sportovat, vyrábět, číst si, 
vyprávět.

TANEČNÍ STUDIO OSTRAVA –  
VEVERKY Richterová Pavla 16.00–17.00 4–6 info v TSO

Taneční kroužek pro nejmenší a předškolní děti, taneční lekce 1x týdně.

BADMINTON – ZAČÁTEČNÍCI
(ZŠ KOMENSKÉHO) Škovránek Petr 16.00–17.30 6–8 2 400,-

Badminton pro začátečníky a malé děti.

KORFBAL (ZŠ KOMENSKÉHO) Sladká Terezie 16.00–17.30 8–15 2 400,-

Kolektivní míčová hra, jediná na světě, kde v jednom týmu hrají chlapci a dívky společně. Hraje se na koš s menším  
a lehčím míčem než na basketbal. Jedná se o vysoce návykovou hru :-). Tréninky korfbalu budou doplněny i jinými  
míčovými hrami.

KERAMIKA III. Tešnarová Leona 16.00–18.00 6–15 1 600,-

Děti se naučí základním technikám a postupům při práci s hlínou. K výuce je zařazena i práce s jinými materiály, které 
doplňují keramické výrobky (dřevo, kov, sklo…).

STŘEDA
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Název kroužku Vedoucí kroužku Od–do Věk Cena

TANEČNÍ STUDIO OSTRAVA –  
ČARODĚJKY + DIVOŽENKY Richterová Pavla 17.00–18.30 15–19 info v TSO

Rytmický a dynamický tanec pro dívky od 15 let. Choreografie, soutěže, vystoupení, formace. Lekce 2x týdně.

BADMINTON (ZŠ KOMENSKÉHO) Budaiová Soňa 17.30–19.00 6–14 2 400,-

Dynamický sport pro všechny děti. Náplní tréninků bude nauka základních úderů, zlepšování kondice, pravidla hry,  
dvojhry i čtyřhry, příprava na turnaje.

TAI-CHI Doležel Jiří 17.30–19.30 dospělí 2 100,-

Relaxační cvičení pro dospělé.

HRA NA KLAVÍR Šoltis Karolína dle domluvy 4–99
2 500,- 

1 800,- (děti)

Individuální lekce klavíru pro děti i dospělé. Hodina je přizpůsobena dovednostem a úrovni žáka. Zábavnou formou se 
žáci seznámí s nástrojem, notovým zápisem, rytmem a harmonií. Žák hraje lidové, klasické i populární skladby.

STŘEDA

Kroužek může navštěvovat osoba na vozíčku.
Ceny i časy kroužků se mohou změnit.
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Název kroužku Vedoucí kroužku Od–do Věk Cena

HRAVÁ ANGLIČTINA Vantuchová Karolína 14.00–15.00 5–8 1 200,-

Spousta zábavy, zpívání i tvoření v doprovodu anglických slovíček. Kroužek je určen především začátečníkům.

FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK Vantuchová Karolína 15.00–16.00 7–15 1 200,-

Budeme fotit v terénu i v improvizovaném studiu. Naučíme se i základy úpravy fotek a další vychytávky. Postačí mobilní 
telefon, který umí fotit.

HRA NA KYTARU – ZAČÁTEČNÍCI Šoltis Karolína 15.00–16.00 6–12 1 200,-

Skupinové lekce kytary pro děti. Hodina je přizpůsobena dovednostem a úrovni žáků. Zábavnou formou se žáci seznámí 
s nástrojem, akordy, rytmem a jednoduchými doprovody. Žáci hrají lidové, klasické i populární skladby.

TANEČNÍ STUDIO OSTRAVA – KRTEČCI Kavka Katarzyna 15.00–16.00 8–11 info v TSO

Taneční kroužek pro dívky a chlapce 1. stupně ZŠ. Pohybová a rytmická průprava, moderní tanec. Lekce 2x týdně.

HRA NA KYTARU – POKROČILÍ Šoltis Karolína 16.00–17.00 8–15 1 200,-

Skupinové lekce kytary pro děti, které již mají zkušenost s nástrojem. V kroužku pokračují a učí se složitějším  
doprovodům, hraní melodií písniček a zlepšují se ve hře na kytaru.

TANEČNÍ STUDIO OSTRAVA – BROUČCI Kavka Katarzyna 16.00–17.30 10–12 info v TSO

Rytmický a dynamický tanec pro dívky a chlapce 1. a 2. stupně ZŠ. Pohybová a rytmická průprava, vystoupení.  
Lekce 2x týdně.

TANEČNÍ STUDIO OSTRAVA –  
NOVÁ PŘÍPRAVKA Kavka Katarzyna 16.00–17.00 6–10 info v TSO

Taneční kroužek pro menší děti. Taneční průprava, choreografie, formace.

ČTVRTEK
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Název kroužku Vedoucí kroužku Od–do Věk Cena

TANEČNÍ STUDIO OSTRAVA –  
MALÉ PÁRY Bank Karel 16.00–18.00 10–15 info v TSO

Sportovní a výkonnostní tanec. Standard a Latina pro menší tanečníky.

HRAVÉ ŠROUBKY Vantuchová Karolína 17.00–18.00 5–9 1 600,-

Určeno především předškolákům ke zlepšení jemné motoriky a dalších schopností spojených s pracovní výchovou,  
polytechnikou apod. Budete překvapeni, co všechno si dítě může vyrobit samo.

TANEČNÍ STUDIO OSTRAVA –  
SLUNÍČKA Kavka Katarzyna 17.30–19.00 13–15 info v TSO

Rytmický a dynamický tanec pro dívky a chlapce 2. stupně ZŠ. Choreografie, soutěže, vystoupení, formace. Lekce 2x týdně.

Název kroužku Vedoucí kroužku Od–do Věk Cena

TANEČNÍ STUDIO OSTRAVA – KRTEČCI Kavka Katarzyna 15.00–16.00 7–12 info v TSO

Taneční kroužek pro děti 1. stupně ZŠ. Pohybová a rytmická průprava, moderní tanec. Lekce 2x týdně.

TANEČNÍ STUDIO OSTRAVA – BROUČCI Kavka Katarzyna 16.00–17.30 7–12 info v TSO

Rytmický a dynamický tanec pro dívky a chlapce 1. a 2. st. ZŠ. Pohybová a rytmická průprava, vystoupení. Lekce 2x týdně.

TANEČNÍ STUDIO OSTRAVA –  
SLUNÍČKA Kavka Katarzyna 17.30–19.00 13–15 info v TSO

Rytmický a dynamický tanec pro dívky a chlapce 2. stupně ZŠ. Choreografie, soutěže, vystoupení, formace. Lekce 2x týdně.

ČTVRTEK

PÁTEK
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Název kroužku Vedoucí kroužku Od–do Věk Cena

ZAČÍNÁME S AKVARISTIKOU Litviková Petra 14.00–15.30 8–15 1 300,-

Určeno pro zájemce o chov akvarijních ryb a rostlin. Péče o akvária s akvarijními a sladkovodními rybami a živočichy  
na SPř. Čištění, krmení, nároky na chov, rozmnožování ryb, předcházení nemocem a nákazám. Poznávání života ve vodě 
a u vody. Návštěva prodejních a chovatelských zařízení a burz.

MALÝ BADATEL Košťálová Petra 14.30–16.30 7–10 1 500,-

Seznámení s přírodou hravou formou. Bádání, poznávání, prohlubování znalostí a vědomostí ze světa přírody – rostliny  
a zvířata. Budeme pozorovat zvířata ve vodě, na souši i ve vzduchu a povídat si o nich. Budeme hrát různé hry, i deskové,  
s přírodovědnou tematikou, dělat pokusy. Naučíme se poznávat rostliny a dřeviny. Když to bude možné, budeme za 
zvířátky a rostlinami vyrážet do přírody. Cílem je děti naučit hravou formou vnímat přírodu, její zákonitosti a poznávat, 
co kolem nich roste a žije. Součástí kroužku je VIRTUÁLNÍ REALITA!

TVOŘÍME S PŘÍRODOU Hlaváč Martin 15.00–16.30 8–15 1 600,-

Tvoření z přírodních materiálů, kreativní dílny, hry a soutěže pro děti.

KRÁLÍČCI Čerkovská Zuzana 15.15–17.15 6–10 1 500,-

Určeno pro malé děti, které se zábavnou formou seznámí se základy péče o zvířátka, zejména drobné hlodavce –  
morčata, králíky, křečky, činčily chované na SPř, zvířátky a rostlinami naší přírody, uvědomí si projevy přírody na základě 
střídajících se ročních období, co se děje v přírodě na podzim, v zimě, na jaře i v létě. Zjistí, jak se i v domácnosti  
můžeme chovat ekologicky a šetrně k přírodě, součástí jsou různé hry, soutěže, pracovní listy, výtvarná a praktická  
činnost.

PONDĚLÍ
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Název kroužku Vedoucí kroužku Od–do Věk Cena

TERARISTIKA I. Litviková Petra 15.30–17.30 6–13 1 500,-

Kroužek pro chovatele se zaměřením na terarijní zvířata. Děti získají přehled o plazech – hadech, ještěrech, želvách, 
leguánech; obojživelnících – žábách; exotickém hmyzu – strašilkách, pakobylkách i krmném hmyzu – cvrčcích,  
potemnících apod. Praktická péče o některá terarijní zvířata chovaná na SPř, krmení, čištění terárií, výměna vody,  
péče o chovaná zvířata, jejich rozmnožování, nemoci, nároky na prostředí ve volné přírodě i při chovu v teráriích.  
Prohlubování teoretických znalostí – filmy, přednášky, výstavy, teraristické burzy.

MYSLIVECKÝ KROUŽEK Hlaváč Martin 16.30–18.00 8–18 1 600,-

Kroužek pro děti se zájmem o přírodu. Poznávání a pozorování zvěře. Seznámení se s ornitologií, kynologií, sokolnictvím 
a dalšími přírodovědnými obory. Společně se naučíme myslivecké mluvě, zahrajeme si nejrůznější hry, soutěže, vyluštíme 
kvízy a hádanky. Čekají nás dobrodružné výpravné expedice a myslivecký tábor.

JUMPING – TRAMPOLÍNY PRO DĚTI Košťálová Petra 16.45–17.45 6–14 1 100,-

Cvičení na trampolínách, nácvik koordinace, procvičování dýchaní, podpora rychlého rozhodování, zdravý pohyb, cvičení 
s hudbou. Vhodné jako doplňkový pohyb pro děti, které často sedí u počítačů, TV apod. Každé dítě cvičí na samostatné 
trampolíně.

POHYBOVÉ HRY (ZŠ KOMENSKÉHO) Šedlbauer David 16.45–18.45 8–15 1 700,-

Určeno pro aktivní děti, které se chtějí hýbat, ale nechtějí chodit do specializovaných sportovních oddílů. Celoročně 
bude k dispozici školní tělocvična s nabídkou míčových her, florbalu, nářadí, soutěží.

PONDĚLÍ
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Název kroužku Vedoucí kroužku Od–do Věk Cena

ČINČILKY Čerkovská Zuzana 14.30–16.00 4–6 1 300,-

Kontakt s živými zvířátky – mazlení se zvířátky (morčátka, králíčci, křečci, činčily, osmáci atd.) a péče o ně, krmení  
zvířátek, čištění. Seznámení se s přírodou a zvířátky formou her a soutěží. Výtvarné a kreativní činnosti. Pohybové  
aktivity uvnitř střediska, ale i venku.

KŘEČCI –  
ZOOLOGICKO-CHOVATELSKÝ Čerkovská Zuzana 16.00–18.00 9–15 1 500,-

Určeno pro zájemce o chov domácích mazlíčků, drobných savců – králíků, morčat, činčil, křečků, křečíků, osmáků,  
pískomilů apod. Základem je praktická péče o zvířátka chovaná na SPř – krmení, čištění ubikací, péče o srst,  
rozmnožování. Součástí kroužku je i nahlédnutí do dějů v naší přírodě na základě vybraných zajímavých témat,  
např. co s mláďaty ježků na podzim, čím v zimě přikrmujeme ptáky, jak se na jaře jednotlivá zvířátka rozmnožují.  
Přírodovědné filmy, pracovní listy, soutěže, hry.

Název kroužku Vedoucí kroužku Od–do Věk Cena

TAJEMSTVÍ ŠACHOVÉHO KRÁLOVSTVÍ Štefan Aleš 14.30–16.30 6–15 1 000,-

Základy společenské a logické hry šachy hravou formou. Pomocí her se rozvíjí logické myšlení, paměť a další dovednosti.

KLUB MALÝCH CESTOVATELŮ 
(1 X ZA MĚSÍC) Čerkovská Zuzana 15.00–16.30 6–15 1 500,-

Zájmový klub pro aktivní děti, které rády poznávají. Zaměřeno hodně na zeměpis, vlastivědu, přírodní krásy. Poznávání 
našeho města a okolí po stránce zeměpisné, historické, ale i současné. Práce se zeměpisnými atlasy, mapami kontinentů, 
slepými mapkami – kde v naší vlasti leží která pohoří, řeky, města. Totéž v rámci poznávání Evropy i celého světa.  
Promítání zajímavých cestopisných filmů - naše republika i cizina. Víkendové výlety po Ostravě i jiných lokacích.

ÚTERÝ

STŘEDA
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Název kroužku Vedoucí kroužku Od–do Věk Cena

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK  
PRO ZAČÁTEČNÍKY NA SPŘ Litviková Petra 15.00–16.30 7–18 1 300,-

Kroužek je určen zájemcům o rybaření. V průběhu roku se děti seznámí s rybářským řádem, rybolovnými technikami  
a způsoby lovu i chovu ryb. Začátečníci složí rybářské zkoušky k získání osvědčení pro vydání prvního rybářského lístku. 
Zájemci si prohloubí přírodovědné znalosti, naučí se novým rybářským montážím, rybolovným technikám apod. Mladí 
rybáři se zdokonalí v poznávání ryb, rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí, zúčastní se nejrůznějších závodů 
včetně Zlaté udice. Součástí kroužku jsou videoprojekce, hry, soutěže, víkendové a prázdninové akce u vody. Kroužek 
probíhá dle počasí buď na Středisku přírodovědců, Čkalovova 10 v Ostravě-Porubě, nebo dle domluvy na rybníku pod 
Hulváckým kopcem v Ostravě-Mar. Horách.

MYŠKY Košťálová Petra 15.00–17.00 4–6 1 500,-

Kontakt s živými zvířátky – mazlení se zvířátky (morčátka, králíčci, křečci, činčily, osmáci atd.) a péče o ně, krmení  
zvířátek, čištění. Seznámení se s přírodou a zvířátky formou her a soutěží. Výtvarné a kreativní činnosti. Pohybové  
aktivity uvnitř střediska, ale i venku.

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK PRO POKROČILÉ 
NA SPŘ – RYBOLOVNÁ TECHNIKA Litviková Petra 16.30–18.00 7–18 1 300,-

Kroužek je určen mladým rybářům, kteří již vlastní povolenku k rybolovu a chtěli by se zdokonalit v rybolovných 
technikách. Pokročilí rybáři si prohloubí své přírodovědné znalosti, naučí se novým rybářským montážím, společně 
natrénujeme skish, aerenberg, mušku dálku apod., zhlédneme zajímavá rybářská videa, zúčastníme se nejrůznějších 
rybolovných soutěží včetně Zlaté udice. Kroužek probíhá na Středisku přírodovědců, Čkalovova 10 v Ostravě-Porubě.

JUMPING – TRAMPOLÍNY PRO DĚTI Košťálová Petra 17.00–18.00 6–14 1 100,-

Cvičení na trampolínách, nácvik koordinace, procvičování dýchaní, podpora rychlého rozhodování, zdravý pohyb, cvičení 
s hudbou. Vhodné jako doplňkový pohyb pro děti, které často sedí u počítačů, TV apod. Každé dítě cvičí na samostatné 
trampolíně.

STŘEDA

Ceny i časy kroužků se mohou změnit.
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Název kroužku Vedoucí kroužku Od–do Věk Cena

KLUB INSTRUKTORŮ Čerkovská Zuzana dle potřeby 15–18

Zájmový klub pro aktivní studenty, kteří chtějí být nápomocni při různých akcích SPř – Den země, Výstava mazlíčků, 
ostatní výstavy, Den dětí, Den otevřených dveří apod., a tím se zároveň seznámit s činností střediska, jejich aktivitami  
a náplní kroužků. Do akcí mohou vnášet své nápady, které po konzultaci mohou být využity, budou pracovat pod 
vedením lektora, nicméně se dává i prostor pro samostatnost a osobnostní rozvoj. Pro studenty budou dle zájmu 
připraveny další aktivity – např. večerní ZOO, výlety apod. Po dosažení 18 let a splnění dalších podmínek se studenti 
mohou stát vedoucími kroužků střediska.

Název kroužku Vedoucí kroužku Od–do Věk Cena

DETEKTIVEM V PŘÍRODĚ Todter Jan 15.00–16.30 8–12 1 600,-

Kroužek je určený zapáleným mladým přírodovědcům. Společně budeme proplouvat různými zajímavostmi a 
zákonitostmi přírody ze života zvířat i rostlin. Na spoustu věcí se podíváme skrze různé experimenty a laboratorní 
pokusy. Naučíme se, jak správně pracovat s mikroskopem a jinými badatelskými pomůckami. Spoustu zajímavostí se 
dozvíme také z různých her, soutěží a kvízů. Podíváme se například na pobytové znaky živočichů, nebo jak funguje 
fotosyntéza. Všechno samozřejmě hravou a zábavnou formou. Mladí badatelé uplatní své znalosti v osobním životě 
nebo ve škole v hodinách přírodovědy.

STŘEDA

ČTVRTEK
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Název kroužku Vedoucí kroužku Od–do Věk Cena

TERARISTKA II. Litviková Petra 15.15–17.15 13–18 1 500,-

Kroužek pro chovatele se zaměřením na terarijní zvířata. Děti získají přehled o plazech – hadech, ještěrech, želvách, 
leguánech; obojživelnících – žábách; exotickém hmyzu – strašilkách, pakobylkách i krmném hmyzu – cvrčcích,  
potemnících apod. Praktická péče o terarijní zvířata chovaná na SPř, krmení, čištění terárií, výměna vody, jejich  
rozmnožování, nemoci, nároky na prostředí ve volné přírodě i při chovu v teráriích. Prohlubování teoretických znalostí – 
videoprojekce, přednášky, kvízy, výstavy, teraristické burzy.

MORČÁTKA –  
ZOOLOGICKO-CHOVATELSKÝ Čerkovská Zuzana 15.30–17.30 6–10 1 500,-

Určeno pro zájemce o chov domácích mazlíčků, drobných savců – králíků, morčat, činčil, křečků, křečíků, osmáků,  
pískomilů apod. Základem je praktická péče o zvířátka chovaná na SPř – krmení, čištění ubikací, péče o srst,  
rozmnožování. Součástí kroužku je i nahlédnutí do dějů v naší přírodě na základě vybraných zajímavých témat –  
např. co s mláďaty ježků na podzim, čím v zimě přikrmujeme ptáky, jak se na jaře jednotlivá zvířátka rozmnožují.  
Přírodovědné filmy, pracovní listy, soutěže, hry.

HRAVÁ ZAHRADA Todter Jan 16.30–18.00 10–17 1 600,-

Kroužek je určený pro ty, kteří se zajímají o to, co se děje na zahradě. Společně budeme objevovat zahradní svět v půdě, 
na zemi, ale i ve vzduchu ve všech ročních obdobích. Podíváme se na vývoj rostlin doslova od semínka. Budeme i pěstovat 
různé rostliny, které se naučíme i zpracovávat. A samozřejmě přijde na řadu i degustace výrobků. Dozvíme se i základní 
informace o léčivých rostlinách, které se naučíme poznávat a vyrábět z nich čaje, masti apod. Zkrátka nepřijdou ani  
škůdci, které na zahrádkách můžeme nalézt. Řekneme si také něco o užitečném hmyzu na zahradách a prostřednictvím 
hmyzích domečků se je pokusíme nalákat i k nám. Společně přijdeme na to, že život na zahradě není jen o rostlinách, ale  
i o zvířatech, která jsou její nedílnou součástí. Vše bude samozřejmě doprovázeno spoustou zábavných her, soutěží a kvízů. 
Své znalosti mohou mladí zahradníci uplatnit na svých zahrádkách nebo ve škole.

ZÁBAVNÁ VĚDA  
ANEB EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Litviková Petra 17.15–19.15 10–18 1 300,-

Kroužek je určen všem zájemcům o přírodu. Formou nejrůznějších přírodovědných experimentů, mikroskopování,  
pozorování, terénních odběrů a výzkumů, kvízů, her i soutěží se společně seznámíme se zákonitostmi přírody,  
probádáme věci známé i neznámé, nakoukneme pod pokličku nejrůznějších biologických disciplín (genetiky,  
mikrobiologie, fyziologie rostlin, živočichů a člověka apod.) Získané znalosti budou moci mladí přírodovědci následně 
uplatnit např. ve škole, v dalších kolech biologických olympiád, jakož i v osobním životě.

ČTVRTEK



Přihlášky jsou k vyzvednutí ve všech střediscích SVČ Korunka
nebo ke stažení na www.svc-korunka.cz

Kroužek je možné 1x zdarma vyzkoušet v termínu od 12. 9. do 30. 9. 2022.

Zápisový týden proběhne od 5. 9. do 8. 9. 2022 
denně od 9.00 hod. do 16.00 hod.

V průběhu zápisového týdne můžete své dítě přihlásit a zaplatit zápisné, které je celoroční.  
V kroužcích máme omezený počet míst. Změny v organizaci kroužků vyhrazeny.

UKONČENÍ ČINNOSTI KROUŽKŮ

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI KROUŽKŮ

ZÁPISOVÝ TÝDEN

16. 6. 2023

12. 9. 2022

5. 9.–8. 9. 2022



STŘEDISKO KORUNNÍ

STŘEDISKO PŘÍRODOVĚDCŮ

STŘEDISKO TURISTIKY

Korunní 49, Ostrava-Mariánské Hory
Tel.: 599 524 870 / E-mail: info@svc-korunka.cz

B. Martinů 17, Ostrava-Poruba
Tel.: 599 527 322, 731 617 816 / E-mail: stu@svc-korunka.cz

Čkalovova 10, Ostrava-Poruba
Tel.: 599 527 321, 731 617 815 / E-mail: smpr@svc-korunka.cz
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