
 
 

 

 
Program na září 2020 

 Pravidelný týdenní program 

 
Pondělí  

  

 07.30 – 12.30 
 

 

 

 
 09.00 – 11.30 
 

 

 
13.00 – 17.00 
 

14.00 – 16.30 

 
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 a hračkám  
 
Tréninkové a vzdělávací aktivity - vyrábění za pomoci 

rodičů, prarodičů pro rodiče s dětmi a děti školního věku 

(podle programové nabídky) 

 
Klub rodičů  
 
Tréninkové a vzdělávací aktivity - vyrábění za pomoci 

rodičů, prarodičů pro rodiče s dětmi a děti školního věku 

(podle programové nabídky) 

 
Besedy- (nepravidelné, podle programové nabídky, hlídání 

dětí během besedy zajištěno)  
ZVEME ŠIROKOU VEŘEJNOST. 
 

 
Středa 

  

 07.30 – 12.30 
  
 

 

  
 09.00 – 11.30 
  
 
 13.00 – 17.00 
 
 14.00 – 16.30 
 

 

 

 

 
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 a hračkám  
 
Neználek - aktivita na rozvoj manuální zručnosti, kreativity  

a podpory efektivní komunikace mezi rodičem a dítětem  

 
Klub rodičů  
 
Tréninkové a pohybové aktivity – pomocí aktivních her  

a písniček, se rodiče učí, jak správným způsobem rozvíjet 

motorické schopnosti svého dítěte a jak zlepšit koordinaci těla 

Čteme dětem 
 
 

 



                                                             

 Aktuální aktivity a akce 
 

Klub rodičů – Mezinárodní den Charity 5. září 
 
Středa  2. 9. 2020 
09.00 – 11.30 Neználek – procvičování jemné motoriky – matematika v praxi 

14.00 – 17.00  Tréninkové a pohybové aktivity- pomocí aktivních her rozvíjíme 

motorické schopnosti dítěte, po cvičení čtení pohádek, na rozvoj dětské 

fantazie 

 
Klub rodičů – Mezinárodní den gramotnosti úterý 8. září 
 
Pondělí 7. 9. 2020 

 
Středa 9. 9. 2020 
 09.00 – 11.30 Neználek – procvičování jemné motoriky – obrázek z nažehlovacích 

korálků 

 14.00-17.00 Tréninkové a pohybové aktivity- pomocí aktivních her rozvíjíme 

motorické schopnosti dítěte, po cvičení čtení pohádek, na rozvoj dětské 

fantazie 
 
SOBOTA 12.9.2020 
 OD 14.00 HOD BESEDA S OLGOU KLUSÁKOVOU NA TÉMA STRAVA U DĚTÍ OD 3 

DO 15 LET 

 
 
Klub rodičů – Evropský týden mobility  
  
Pondělí 14.9.2020 
09.00 – 11.30 Tréninkové a vzdělávací aktivity -  závodnička z ruliček 

14.00 – 16.30  Tréninkové a vzdělávací aktivity - závodnička z ruliček 

 
 
Středa 16.9.2020 
09.00 – 11.30 Neználek – procvičování jemné motoriky  

14.00-17.00 Tréninkové a pohybové aktivity- pomocí aktivních her rozvíjíme 

motorické schopnosti dítěte, po cvičení čtení pohádek, na rozvoj dětské 

fantazie  

ZA VHODNÉHO POČASÍ S VYDÁME HRÁT MÍČOVÉ HRY NA FARNÍ 
HŘIŠTĚ. 

 
 
 
 
 
 

09.00 – 11.30 

Od 15 hod  

Tréninkové a vzdělávací aktivity -  podzimní dekorace 
 
Beseda s Mgr. Lubošem Novotným na téma ROZVOJ 
GRAFOMOTORIKY DĚTÍ JAKO PREVENCE 



 
 
 
 
Klub rodičů – Mezinárodní den míru pondělí 21. září 
 
Pondělí 21. 9. 2020 
 

 
Středa 23. 9. 2020 

    09.00 – 11.30 Neználek – procvičování jemné motoriky  

 
 
   Čtvrtek 24. 9. 2020 

    14-17 hod DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CHARITĚ – OTEVÍRÁME SVÉ SLUŽBY 
VEŘEJNOSTI 

 
 
Klub rodičů – mezinárodní den překladatelů 30. září  
 
Pondělí 28. 9. 2020 
ZAVŘENO STÁTNÍ SVÁTEK  
 
Středa 30. 9. 2020 
    09.00 – 11.30 Neználek – procvičování jemné motoriky  

 
 
Kub rodičů probíhá pravidelně během celého dne.  
Vezměte sebou svačinku pro děti a přezůvky. Pitný režim zajištěn. 
Příspěvek do Kopretiny: 40 Kč 
Tvůrčí dílny: cena dle spotřeby materiálu 
 
 
 
 
 
 
 

09.00-11.30 

Od 15 hod  

Tréninkové a vzdělávací aktivity – PODZIMNÍ DEKORACE 
 
Beseda s Mgr. Lubošem Novotným na téma GRAFOMOTORICKÉ 
DOVEDNOSTI PRO BUDOUCÍ PSANÍ DĚTÍ 


