
 

 

 
 

Program na červenec       
a srpen 2020 

 Pravidelný týdenní program 
 
 

Pondělí  08.00 – 13.00 
 
 
 
08.00 – 12.00 
 
 
10.00 
 
 
14.00 – 17.30 

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, hračkám a ke sportovnímu náčiní. 
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – pomocí Montessori technik 
se rodiče učí, jak rozvíjet koordinaci těla, jemnou a hrubou motoriku, 
paměť, pozornost, samostatnost a trpělivost svého dítěte 
Pohybové aktivity – pomocí písniček, říkanek a cvičení se rodiče učí, 
jak správným způsobem rozvíjet motorické schopnosti svého dítěte  
a jak zlepšit koordinaci těla  
Klub rodičů – pouze pro nahlášené 

Úterý 08.00 – 13.00 
10.00 
 
 
Dle programu 

Klub rodičů  
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – pomocí tvoření z různých 
materiálů se rodiče učí, jak rozvíjet jemnou a hrubou motoriku, 
zručnost, pozornost, trpělivost a sebevědomí své i svého dítěte 
Besedy, přednášky 

Středa 08.00 – 13.00 
10.00 
 
 
14.00 – 16.00 

Klub rodičů 
Vzdělávací aktivity – pomocí tvoření z různých materiálů se rodiče 
učí, jak rozvíjet jemnou a hrubou motoriku, zručnost, pozornost, 
trpělivost a sebevědomí své i svého dítěte 
Klub rodičů 

Čtvrtek 
 

08.00 – 12.00 
10.00 
 
 
 
14.00 – 17.00 
Dle programu 

Klub rodičů 
Pohybová aktivita pro rodiče s dětmi – pomocí písniček, říkanek  
a cvičení se rodiče učí, jak správným způsobem rozvíjet motorické 
schopnosti svého dítěte  
a jak zlepšit koordinaci těla 
Klub rodičů 
Besedy, přednášky 

Pátek  Pro veřejnost uzavřeno 
 

 

 
 



 

 

29. 6. 2020 – 1. 7. 2020  ZAVŘENO - DOVOLENÁ 
Čtvrtek 2. 7. 2020 
08.00 – 13.00 hod. 
10.00 hod. 
 
14.00 – 17.00 hod. 
15.00 – 17.00 hod. 

Klub rodičů 
Pohybové aktivity – básničky, říkanky, zpívání s dětmi 
s pohybovým doprovodem  
Klub rodičů 
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – papírová vystřihovánka 

 
Klub rodičů tento týden na téma: 6. 7.2020 Světový den polibku  
 Úterý 7. 7. 2020 
08.00 – 13.00 hod. 
10.00 hod. 

Klub rodičů  
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – doplňovačka 

Středa 8. 7. 2020 
08.00 – 13.00 hod. 
10.00 hod. 
14.00 – 16.00 

Klub rodičů  
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – doplňovačka 
Klub rodičů 

Čtvrtek 9. 7. 2020 
08.00 – 13.00 hod. 
10.00 hod. 
 
14.00 – 17.00 hod. 
15.00 – 17.00 hod. 

Klub rodičů 
Pohybové aktivity – básničky, říkanky, zpívání s dětmi 
s pohybovým doprovodem  
Klub rodičů 
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – keramika 

Klub rodičů tento týden na téma: 11. 7. 2020 Světový den populace 
Pondělí 13. 7. 2020 
08.00 – 13.00 hod. 
10.00 hod. 

 
 

Klub rodičů  
Pohybové aktivity – básničky, říkanky, zpívání s dětmi s pohybovým 
doprovodem  

Úterý 14. 7. 2020 
08.00 – 13.00 hod. 
10.00 hod. 

Klub rodičů  
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – malování křídou 

Středa 15. 7. 2020 
08.00 – 13.00 hod. 
10.00 hod. 
14.00-16.00 hod. 

Klub rodičů  
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – malování křídou 
Klub rodičů 

Čtvrtek 16. 7. 2020 
08.00 – 13.00 hod. 
10.00 hod. 
 
14.00 – 17.00 hod. 
15.00 – 17.00 hod. 

Klub rodičů 
Pohybové aktivity – básničky, říkanky, zpívání s dětmi s pohybovým 
doprovodem  
 
Klub rodičů 
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi -  keramika 

Pondělí 20. 7. 2020 
08.00 – 13.00 hod. 
10.00 hod. 

 
 

Klub rodičů  
Pohybové aktivity – básničky, říkanky, zpívání s dětmi s pohybovým 
doprovodem  

Úterý 21. 7. 2020 
08.00 – 13.00 hod. 
10.00 hod. 

Klub rodičů  
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – papírová beruška 

Středa 22. 7. 2020 
08.00 – 13.00 hod. Klub rodičů  



 

 

10.00 hod. 
14.00-16.00 hod. 

Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – papírová beruška 
Klub rodičů 

Čtvrtek 23. 7. 2020 
08.00 – 13.00 hod. 
10.00 hod. 
 
14.00 – 17.00 hod. 
15.00 – 17.00 hod. 

Klub rodičů 
Pohybové aktivity – básničky, říkanky, zpívání s dětmi s pohybovým 
doprovodem  
 
Klub rodičů 
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi - keramika 

27.7.2020 – 3.8.2020 ZAVŘENO Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ 
 
Klub rodičů tento týden na téma: 30.7.2020 Mezinárodní den přátelství 
Úterý 4.8.2020 
08.00 – 13.00 hod. 
10.00 hod. 

Klub rodičů  
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – doplňovačka 

Středa 5.8.2020 ZAVŘENO 
Čtvrtek 6.8.2020 
08.00 – 13.00 hod. 
10.00 hod. 
 
14.00 – 17.00 hod. 
15.00 – 17.00 hod. 

Klub rodičů 
Pohybové aktivity – básničky, říkanky, zpívání s dětmi 
s pohybovým doprovodem  
Klub rodičů 
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – keramika 

 
Klub rodičů tento týden na téma: 12. 8. 2020 Mezinárodní den mládeže 
Pondělí 10.8.2020 
8.00 – 13.00 hod. 

10.00 hod. 
Klub rodičů  
Pohybová aktivita pro rodiče s dětmi – rozvoj jemné  
a hrubé motoriky dítěte pomocí Montessori technik  

Úterý 11. 8. 2020 
08.00 – 13.00 hod. 
10.00 hod. 

Klub rodičů  
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi –  výtvarná technika –záložka 
do knížky akvarel 

Středa 12.8.2020 
8.00 – 13.00 hod. 
10.00. hod. 
 
14.00 -16.00 hod. 

Klub rodičů 
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – výtvarná technika – záložka 
do knížky akvarel 
Klub rodičů 

Čtvrtek 13.8.2020 
08.00 – 13.00 hod. 
10.00 hod. 
 
14.00 – 17.00 hod. 
15.00 – 17.00 hod. 

Klub rodičů 
Pohybové aktivity – básničky, říkanky, zpívání s dětmi 
s pohybovým doprovodem  
Klub rodičů 
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi –  keramika 

 
Klub rodičů tento týden na téma: 19. 8. 2020 Mez. den humanitárních pracovníků 
Pondělí 17.8.2020 
8.00 – 13.00 hod. 

10.00 hod. 
 

Klub rodičů  
Pohybové aktivity – básničky, říkanky, zpívání s dětmi s pohybovým 
doprovodem  

Úterý 18.8.2020 
08.00 – 13.00 hod. 
10.00 hod. 

Klub rodičů  
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – papírová loďka 

Středa 19. 8. 2020 
8.00 – 13.00 hod. Klub rodičů 



 

 

10.00. hod. Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – papírová loďka 
Čtvrtek 20.8.2020 
08.00 – 13.00 hod. 
10.00 hod. 
 
14.00 – 17.00 hod. 
15.00 – 17.00 hod. 

Klub rodičů 
Pohybové aktivity – básničky, říkanky, zpívání s dětmi 
s pohybovým doprovodem  
Klub rodičů 
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – keramika 

 
Klub rodičů tento týden na téma: 19. 8. 2020 Mez. den humanitárních pracovníků 
Pondělí 24.8.2020 
8.00 – 13.00 hod. 

10.00 hod. 
 

Klub rodičů  
Pohybové aktivity – básničky, říkanky, zpívání s dětmi s pohybovým 
doprovodem   

Úterý 25.8.2020 
08.00 – 13.00 hod. 
10.00 hod. 

Klub rodičů  
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – papírová loďka 

Středa 26. 8. 2020 
8.00 – 13.00 hod. 
10.00. hod. 

Klub rodičů 
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – papírová loďka 

Čtvrtek 27.8.2020 
08.00 – 13.00 hod. 
10.00 hod. 
 
14.00 – 17.00 hod. 
15.00 – 17.00 hod. 

Klub rodičů 
Pohybové aktivity – básničky, říkanky, zpívání s dětmi 
s pohybovým doprovodem  
Klub rodičů 
Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – keramika 

Pondělí 31.8.2020 
8.00 – 13.00 hod. 

10.00 hod. 
 

Klub rodičů 
Pohybové aktivity – básničky, říkanky, zpívání s dětmi s pohybovým 
doprovodem   

Zprostředkování prorodinného poradenství 

Poradna poskytuje základní poradenství v oblasti rodiny a rodičovství a zprostředkovává odborné 
aktivity a poradenství rodinám s dětmi. Prorodinné poradenství je poskytováno na všech pobočkách 
Kopretiny.  
 
 
Do Kopretiny vezměte s sebou: vlastní přezůvky pro dospělé i děti, pracovní oděv na výtvarné 
činnosti, svačinku. 
Káva a pitný režim pro děti zajištěn.  
Příspěvek činí 40 Kč, besedy 50 Kč, tvůrčí a kulinářské dílny – dle spotřeby materiálu 

 

 
 
 


