KOMUNITNÍ CETRUM PRO RODINU

Nabídka aktivit KCR DOMINO OTROKOVICE
pro školní rok 2020/2021
SPORŤÁČEK

– Vedení dětí ke sportu, dítě si osvojí základy pravidel pro různé

sporty, jako například florbal, fotbal, míčové hry, atletika, či jiné sportovní kolektivní hry
a aktivity. Čtvrtek 15,00 – 15,45 hod. Cena činí pro členy klubu 225 Kč/měsíc. Cena pro nečleny
činí 300 Kč/měsíc.

KLUBÍČKO

– Cvičení pro maminky s dětmi ve věku od 1 do 3 let. Jedná se

o motorická cvičení pro správný rozvoj dětí pomocí pohybových her, říkadel a písniček. Cvičení
vede odborná lektorka za pomocí různých motorických i terapeutických pomůcek. Cvičení
probíhá v dopoledních hodinách. Úterý 9,00 – 9,45 hod. Cena činí 110 Kč/lekce. Zvýhodněná
permanentka činí 960 Kč/12 lekcí.

VŠEZNÁLKOVA MINIŠKOLKA

- Dopolední hlídání dětí od 1 roku.

Vedení dětí k samostatnosti, kolektivnímu cítění, sociální a rozumové výchově, pravidelné
vycházky do okolí, příprava dítěte na vstup do mateřské školy. Výuka probíhá dle schválené
metodiky. Individuální přístup, omezený počet dětí ve skupince – nutno se předem objednat.
Čtvrtek 8,00 – 13,00 hod. Cena činí 200 Kč/vstup.

HERNA – Herna je určena pro (pra)rodiče s dětmi od 3 let. Nabízí setkávání rodičů či
prarodičů s dětmi stejného věku v prostředí podpůrném pro jejich rozvoj. Pátek 9,00 – 12,00
hod. Cena činí 30 Kč/vstup/osoba. Permanentka je cenově zvýhodněna.

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, AKCE – Besedy pro maminky, ale nejen
pro ně. Vždy k aktuálnímu tématu a s odborníkem.

Vyučují zkušení pedagogové s odborným a pedagogickým vzděláním a praxí.
Informace a kontakt: DOMINO cz, o.p.s., ulice Hlavní 1160, 765 02 Otrokovice.
Telefon: 731 261 981. On-line přihlášku do zájmových aktivit a členskou přihlášku naleznete
na www.idomino.eu. Možnost vytisknutí a vyplnění přihlášky.
Přihlášku lze podat i osobně přímo v Komunitním centru pro rodinu DOMINO – Otrokovice.
ZAHÁJENÍ VÝUKY V MĚSÍCI ŘÍJNU 2020!
Cena za kroužky (Sporťáček) je splatná pololetně a jsou v ní zohledněny veškeré školní
prázdniny v školním roce 2020/2021. Při zápisu se hradí členský příspěvek ve výši 50 Kč za
školní rok.

