
 

SPORTOVNÍ KROUŽEK 

Sportovní kroužek bude probíhat hravou formou a bude utvářet 

zdravý vztah dětí ke sportu. Děti se můžou těšit na překážkovou 

dráhu, pohybové hry, manipulační cvičení zaměřená na házení a 

chytání míče, průpravná cvičení k jednotlivým míčovým hrám a 

samotné míčové hry (např. fotbal, basketbal, florbal). Cílem je děti 

podporovat v rozvoji jejich obratnosti, motoriky a vytvořit pro ně 

prostředí, ve kterém se budou cítit dobře. 

JAK TO NA KROUŽKU FUNGUJE? 

PROGRAM 

Kroužek je veden proškoleným lektorem, který zajišťuje program 

s ohledem na specifické potřeby dětí. Program je vizualizovaný a 

děti jsou motivovány odměnou. Program je vždy uzpůsobován 

dané skupině dětí a jejich schopnostem. Kroužek je běžně tvořen 

těmito aktivitami: překážková dráha, hry (Rybičky, rybáři, Čáp 

ztratil čepičku apod.), hry s míčem, koloběžky apod. Během 

kroužku zajišťujeme dobrovolníky, kteří budou Vaše děti 

doprovázet. Sestava kroužku bývá 2-4 dospělí (dle potřeby) a 5 

dětí. 

PRO KOHO JE URČEN? 

Kroužek je určen pro děti ve věku 6-18 let s PAS. Jelikož je o 

sportovní kroužek velký zájem, z přihlášených dětí sestavíme 

skupinku s podobnými potřebami a schopnostmi, která bude 

spolu dobře fungovat. Cílem je zajistit komfort dětí.  

CENA 

Nově budeme účtovat sazbu za jednu lekci 100 Kč, a to z důvodu 

zajištění dvou placených lektorů na kroužek, a tedy i stabilnějšího 

fungování kroužku (kroužek nebude závislý na zkouškovém 

období dobrovolníků apod.).  

Od konce září/října do ledna proběhne 16 lekcí, za celé pololetí 

činí tedy celková částka 1 600 Kč. Vrácení peněz za neproběhlé či 

Vámi zrušené kroužky viz Informace k platbě. 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ! 

KDY?       

Od 30. 9. každé pondělí 
15:00 – 16:00  

(sportovní kroužek 1) 
 

Od 1. 10. každé úterý 
15:00 – 16:00 

(sportovní kroužek 2) 

KDE? 

Štolcova 16 

KAPACITA 

5 dětí 

LEKTOŘI 

Dana Jelínková 

Tereza Možná 

(sportovní kroužek 1) 

Michal Benda 

Iveta Konečná 

(sportovní kroužek 2) 

CENA ZA POLOLETÍ 

1 600 Kč 

V případě zájmu se ozvěte na 

volnocasovky@paspoint.cz 

nebo na 775 199 808.                
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