
 
 
 

 
Program na duben 2018 

 Pravidelný týdenní program 

 
Pondělí  8.00 – 18.00 

 
Přestávka 
13.00 – 14.00 
14.00 – 17.00 
 

Klub rodičů – setkávání rodičů, sdílení zkušeností na různá 
témata, vzájemná podpora při řešení běžných rodičovských 
starostí a radostí, během Klubu rodičů je volný přístup  
k motorickým i terapeutickým hrám a hračkám 
Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností  
pro rodiče s dětmi a děti školního věku, podle programové 
nabídky (vyrábění za pomoci rodičů, prarodičů) 
Besedy – nepravidelné, podle programové nabídky 

Středa 8.00 – 17.00 
 
Přestávka 
13.00 – 14.00 
14.00 – 16.00 
 
 
 
16.00 – 18.00 

Klub rodičů – setkávání rodičů, sdílení zkušeností na různá 
témata, vzájemná podpora při řešení běžných rodičovských 
starostí a radostí, během Klubu rodičů je volný přístup  
k motorickým i terapeutickým hrám a hračkám 
Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností  
– pomocí tvoření z různých materiálů se rodiče učí, jak rozvíjet 
jemnou a hrubou motoriku, zručnost, pozornost a sebevědomí 
své i svého dítěte, nebo můžete využit hernu 
Klub rodičů  - pro nahlášené  

Čtvrtek  8.00 – 13.00 
 
 
 
 9.30 – 11.00 
 
 11.00 -11.30 

Klub rodičů – setkávání rodičů, sdílení zkušeností  
na různá témata, vzájemná podpora při řešení běžných 
rodičovských starostí a radostí, během Klubu rodičů  
je volný přístup k motorickým i terapeutickým hrám  
Neználek - aktivita na rozvoj manuální zručnosti, kreativity a 
podpory efektivní komunikace mezi rodičem a dítětem 
Čteme dětem – četba dětských knih rozvíjí fantazii  
a zlepšuje vyjadřovací schopnosti 
 

 
Aktuální aktivity a akce 
 
Téma týdne: Imunita 

Středa 4. 4. 2018 
 

 
Čtvrtek 5. 4. 2018 
 
      8.00 – 13.00 Klub rodičů 

    14.00 – 16.00 Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností  
– pomocí tvoření z různých materiálů se rodiče učí, jak rozvíjet 
jemnou a hrubou motoriku 

     15.00 – 18.00 Klub rodičů  - pro nahlášené 



      9.30 – 11.00  Neználek - aktivita na rozvoj manuální zručnosti, kreativity  
a podpory efektivní komunikace mezi rodičem a dítětem (změna 
programu) 

      11.00 – 11.30 Čteme dětem – četba dětských knih rozvíjí fantazii  
a zlepšuje vyjadřovací schopnosti 

 
Téma týdne: Těšíme se na jaro 
 
Pondělí 9. 4. 2018 
 

 
Středa 11. 4. 2018            

 
Čtvrtek 12. 4. 2018 
 
      8.00 – 13.00 Klub rodičů – využití herny 

      9.30 – 11.00  Neználek - aktivita na rozvoj manuální zručnosti, kreativity  
a podpory efektivní komunikace mezi rodičem a dítětem  
(změna programu) 

     11.00 – 11.30 Čteme dětem – četba dětských knih rozvíjí fantazii  
a zlepšuje vyjadřovací schopnosti 

 
Téma týdne: Jak si hrajeme s dětmi? 
 
Pondělí 16. 4. 2018 
 

 
Středa 18. 4. 2018 
 

 
Čtvrtek 19. 4. 2018 
 
      8.00 – 13.00 Klub rodičů – využití herny 

      9.30 – 11.00  Neználek - aktivita na rozvoj manuální zručnosti, kreativity a 
podpory efektivní komunikace mezi rodičem a dítětem  
(změna programu) 

     11.00 – 11.30 Čteme dětem – četba dětských knih rozvíjí fantazii  
a zlepšuje vyjadřovací schopnosti 

 
 
 

    16.00 – 17.30 Beseda – NÁSTUP DO PRÁCE PO MATEŘSKÉ DOVOLENÉ, 
NEKALÉ PRAKTIKY ZAMĚSTNAVATELŮ 

    14.00 – 16.00 Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností – tvoření 
z papíru, plastelíny, kreslení, stříhání, lepení (výrobky z papíru jsou 
zdarma) 

     15.00 – 18.00 Klub rodičů - pro nahlášené 

    14.00 – 17.00 Dřevěné kočky, zajíc, krokodýli na dveře - vyrábění se Zdenkou 
Formánkovou, foto viz facebook Kopretiny 

    14.00 – 17.00 Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností – tvoření 
z papíru, plastelíny, kreslení, stříhání, lepení (výrobky z papíru jsou 
zdarma) 

     15.00 – 18.00 Klub rodičů - pro nahlášené 



 
Téma týdne: Jak předcházet nemocem 
 
Pondělí 23. 4. 2018 
 

 
Středa 25. 4. 2018 
 

 
Čtvrtek 26. 4. 2018 
 
      8.00 – 13.00 Klub rodičů 

      9.30 – 11.00  Neználek - aktivita na rozvoj manuální zručnosti, kreativity  
a podpory efektivní komunikace mezi rodičem a dítětem  
(změna programu) 

      11.00 – 11.30 Čteme dětem – četba dětských knih rozvíjí fantazii  
a zlepšuje vyjadřovací schopnosti 

 

 

Staňte se naším dobrovolníkem! 
 

V případě zájmu o dobrovolnickou činnost kontaktujte 
koordinátorku dobrovolníků  

Mgr. et Mgr. Jitku Milčákovou, 
telefonicky na čísle 777 755 444,  

emailem na dc@zdar.charita.cz  
nebo přes facebookové stránky @ochzr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    14.00 – 17.00    Vyrobíme si obrázek - Ptačí píseń (koláž) foto viz facebook 
Kopretiny 

      14.00 – 17.00 Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností – tvoření 
z papíru, plastelíny, kreslení, stříhání, lepení  
(výrobky z papíru jsou zdarma) 

     16.00 – 18.00 Klub rodičů - pro nahlášené 


