
 
Vážení rodiče, milí účastníci našich kroužků, 
 

Od pondělí 7.12.2020 znovu zahájí kroužky na naší školy svou činnost. Budeme dodržovat 
všechny nařízení vlády, bohužel je nutné mít při zájmové činnosti (i sportovní) zakrytá ústa rouškou. 
 

Jedno z pravidel je, že skupiny, které jsou početnější, bude potřeba rozdělit. U těchto skupin 

jsem připravil předběžný rozvrh a předběžné skupiny. Pro hladký průběh těchto změn se Vás budu 

před každým kroužkem dotazovat, zda-li Vaše dítě na kroužek dorazí. V případě, že účast potvrdí více 

jak 10 rodičů, budeme muset skupinu rozdělit na 2 skupiny a dát kroužek do dvou časů (nejčastěji se 

jedná o 2 skupiny, které jsou buď před začátkem kroužky nebo po ukončení kroužku). O tom, do jaké 

skupiny půjde Vaše dítě budete informováni ihned po vyjádření účasti/neúčasti. Nejedná se o 

všechny kroužky – máme zde kroužky, které nejsou plně naplněny nebo jejich kapacita odpovídá 

vládním nařízení. U těchto kroužků se dotazovat na případnou účast nebudu. 

Prosím, pomozte nám spoluprací vytvořit takové podmínky, aby i zájmová činnost mohla 

v omezeném režimu probíhat a aby byly uspokojeny všechny strany – vláda a její nařízení, naše 

prostorové a pedagogické zázemí, ale především Vaše děti. 

V příloze zasílám předběžný návrh rozvrhu s AKTUALIZACÍ. 

 

Po vyjádření rodičů zašlu případnou informaci o půlení či nepůlení skupin a rozdělení dětí do kroužku. 

Děkuji za pochopení a spolupráci 

Martin Šíp 

sip@ddmpraha.cz 

 

SEZNAM KROUŽKŮ NA ZŠ CHMELNICI 7.12. – 11. 12. 2020 

Pondělí 

Deskové hry skupina A 13:45-15:15 

Deskové hry skupina B 15:30-17:00 

Florbal PO skupina A 14:30-15:30 

Florbal PO skupina B 15:30-16:30 

Sportovní hry 1 15:30-16:30 

Úterý 

Kreativní dílna 15:30-17:00 

Florbal 1. třída 14:00-15:00 

Gymnastika skupina A 16:00-17:00  

Gymnastika skupina B 15:00-16:00  

Středa 

Keramika 1 13:45-15:15 

Keramika 2 15:30-17:00 

Sálová kopaná skupina A 15:00-16:00 

Sálová kopaná skupina B 16:00-17:00 
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Sportovní hry 2 skupina A 13:30-14:30 

Sportovní hry 2 skupina B 14:30-15:30 

Florbal Středa skupina A 14:00-15:00 

Florbal středa skupina B 13:00-14:00 

Čtvrtek 

Florbal 4-5 skupina A 13:00-14:15 

Florbal 4-5 skupina B 14:15-15:30 

Florbal 6-9 skupina B 15:30-17:00 

Florbal 6-9 skupina B 1x za 14 dní 

Stolní tenis 13:30-14:30 

Badminton 14:30-15:30 

Dramaťák sk A 14:00-15:00 

Dramaťák sk B 15:00-16:00 

Keramika 3 13:45-15:15 

Keramika 4 15:30-17:00 

Pátek 

Atletika sk A 13:30-14:30 

Atletika sk B 14:30-15:30 

 

Žluté = čas a termín druhé hodiny 

červené = změněn čas klasické hodiny 

Bílé = kroužek probíhá beze změn 

 


