
 

 

Hodina pohybu navíc 

 

Vážení rodiče (zákonní zástupci), rád bych Vás seznámil s projektem Hodina pohybu navíc, 

který bude probíhat na naší škole od 1. října 2016 do 30. června 2017. Projekt bude realizován 

v rámci školní družiny (dále jen ŠD), tj. každou středu od 13.45 do 14.45. Do projektu budou 

přednostně zařazeny děti z 1. – 3. tříd, které navštěvují ŠD. Do projektu mohou být v případě 

nenaplnění kapacity 20 dětí přijaty i děti z 1. – 3. tříd, které nenavštěvují ŠD. V případě 

enormního (dvojnásobného) zájmu o Hodinu pohybu navíc mohou být utvořeny 2 skupiny. 

(Druhá skupina bude mít hodinu od 15.00 do 16.00. Děti by byly rovněž vyzvedávány ze ŠD.) 

Děti budou vyzvedávány ze ŠD v 13.30 panem Jiřím Blabolilem a opětovně navráceny do ŠD 

v 14.45. Písemný souhlas o vyzvedávání ze ŠD musí být předán vychovatelkám v ŠD. V případě 

nesouhlasu, nebo pokud dítě nechodí do ŠD, ručí za včasný příchod na hodinu zákonný 

zástupce. Neúčast musí být omluvena a to písemně, nejlépe před konáním hodiny. Docházka 

bude evidována. Za pravidelnou docházku zodpovídá zákonný zástupce. 

Informační schůzka pro rodiče bude dne 4. 10. 2016 od 16.30 do 17.00 v přízemí hlavní 

budovy. Dozvíte se náplň a organizaci Hodiny pohybu navíc. Předesílám, že veškeré pohybové 

aktivity budou prováděny hravou formou. Nepůjde o výkony, ale o aktivní trávení volného času 

a především radost z pohybu. Hodina bude zaměřena především na pohybové a míčové hry. 

Bližší informace získáte na schůzce, příp. kdykoli po osobní domluvě. 

Těším se na zájem o pohyb ze strany Vašich dětí a hojnou účast rodičů na schůzce. 

   Prosím rodiče, aby v případě zájmu o Hodinu pohybu navíc napsali svůj souhlas na lísteček, 

který odevzdají děti v pondělí třídní učitelce. Originální přihláška je ke stažení na webových 

stránkách naší školy. 

        Mgr. Jiří Blabolil 

       garant projektu Hodina pohybu navíc 

 

 


