
 

Centrum voľného času, Myšičky – tanečné štúdio, Košice 
 

Show dance, 
gymnastika, 

balet 
 
 

 
Pre deti od 1,5 do 12 rokov 

 
 

Zaujíma ťa tanec, hudba, pohyb, gymnastika, balet?  

                              Túžiš spoznať nových kamarátov s podobným záujmom? 

                           Ak áno, staň sa členom tanečného krúžku Myšičky 
 

 

Deťom je pohyb sprostredkovaný hravou formou tak, aby zaujal 

a zároveň rozvíjal ich danosti a schopnosti. 

 

Tréningy pre deti od 1,5 do 3 rokov doobeda 

Tréningy pre deti od 3 do 12 rokov poobede 

                                                                        

Zápis: 7.septembra 2022                      

           Orgovánová 5                   Bližšie informácie a kontakt 

           8. septembra 2022           telefón: 0903 377 865 

           Starozagorská 8               dtsmysicky@gmail.com 

mailto:dtsmysicky@gmail.com


 

Informácia o záujmovom útvare 

 

Názov záujmového útvaru :  Moderný tanec Myšičky 

 

Kód ZÚ: 44423, 44424, 44425 

 

Meno a kontakt na vedúceho ZÚ: Michaela Orosová, 0903 377 865  dtsmysicky@gmail.com 

 

Miesto a čas konania ZÚ:  pondelok a streda Orgovánová, utorok a štvrtok Starozagorská 

   

Vek :  od 1,5 do 12 rokov 

 

Max. počet účastníkov: 15 na skupinu 

 

September 2022 20., 27. 

Október 2022 4., 11., 18., 25. 

November 2022 8., 15., 22., 29. 

December 2022 6., 13., 20. 

Január 2023 10., 17., 24., 31. 

Február 2023 7., 14., 21., 28. 

Marec 2023 14., 21., 28. 

Apríl 2023 4., 18., 25 

Máj 2023 2., 9., 16., 23., 30. 

Jún 2023 6., 13. 

 

Popis záujmového útvaru: 

 

Venujeme sa deťom v predškolskom a školskom veku. Deti sa naučia správnemu držaniu tela, koordinácii, 

hrubej motorike, správnemu dýchaniu. Formou tanečných hier získavajú skúsenosti a znalosti a prispieva to 

ich fyzickému, psychickému a mentálnemu rastu.  Deti vo veku 3 – 12 rokov by sa mali aktívne  hýbať 

aspoň 3 hodiny denne.   

  

 

Priebeh ZÚ:    zraz vo vestibule 

                        realizácia činnosti  

                        odovzdanie detí rodičom vo vestibule CVČ 

 

Doplňujúce činnosti nad rámec pravidelnej činnosti:  

 

              

      
• Po dohode s pedagogickým vedúcim ZÚ sa môže zákonný zástupca priamo zúčastniť konania ZÚ (otvorená 

hodina pre rodičov). 

• V prípade neprítomnosti člena na ZÚ sa úhrada čiastočných nákladov nevracia. 

• V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pedagogického vedúceho ZÚ. Ak nie ste spokojný s jeho 

odpoveďou kontaktujte priameho nadriadeného – Ing. Jaroslava Kastelovičová 0911 873 169 alebo e-mail : 

kastelovicova@cvckosice.sk 

• Počas konania ZÚ sa členovia riadia školským poriadkom zverejneným na stránke www.cvckosice.sk 

• Pri odhlasovaní členov zo záujmového útvaru je nutné vyplniť odhlášku. 

• Vedúci záujmového útvaru si vyhradzuje právo na zmenu výchovno – vzdelávacej činnosti a priestoru. 

• 16.06.2023 CENTROPÁRTY – slávnostné ukončenie záujmovej činnosti. 

 

Tešíme sa na spoluprácu v školskom roku 2022/2023           
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