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V Kolíně dne 9. 5. 2020 

Dobrý den, Vážení rodiče, účastníci zájmového vzdělávání, 
 

 děkujeme za Vaši rychlou zpětnou vazbu k předchozímu sdělení. Na základě Vašich odpovědí jsme se 
rozhodli otevřít kroužky, kde jsou alespoň 4 zájemci a kroužky pro práci s talenty. Všechny kroužky, označené jako 
aktivní, zahájí svou činnost v týdnu od 11. 5. 2020 a budou pokračovat do 30. 6. 2020.  
 
ZRUŠENÉ: 

- Aerobik Veltruby 1,2 
- Anglická konverzace Býchory 
- Angličtina Hrou 1,2,3 
- Angličtina ve školce 1,2 
- Barvínek 2 (možnost návštěvy Barvínka 1) 
- Keramika Bečváry 1,2 
- Keramika Býchory 1,2,3 
- Keramika pro dospělé 1,2 * 
- Keramika Veltruby 1,2 
- Míčové hry Býchory 
- Pohybová rytmika 
- Ponny klub 1,2 
- Práce s pedigem 
- Skateboarding 
- Výtvarka předškolní Bečváry 1,2 
- Výtvarka školní Bečváry 

Vysvětlivky: 

AKTIVNÍ: 
- Barvínek 1 
- Fotokroužek 
- Keramika předškolní 1,2,3,4 
- Keramika školní 1,2,3 
- Malé divadlo 
- Moderátor 
- Sport střelba po, stř, pá # 
- TK B. Matiáše F, LAT, STT 
- TS Vergillio B, C 
- TS Vergillio sólo A, B, C/D # 
- TS Vergillio twirl team děti, senior 

 
 
 
 
 

* možnost dokončení výrobků na základě individuální dohody s p. Mojžíšovou 
# individuální rozdělení dětí trenérem  
 
Dle nařízení vlády musíme dodržet několik základních pravidel: 

- děti si přebírá vedoucí před HLAVNÍM VCHODEM 5 minut před začátkem kroužku a vrací je rodičům 
zpět před budovu přesně s koncem kroužku, není tedy možné děti odevzdávat v DDM dřív ani je 
vyzvedávat později 

- každé dítě bude mít ve společných prostorách roušku a sáček na odložení v době kroužku 
- během kroužku v malých skupinách budou dodržovány odstupy a není tak rouška nutná 
- rodičům není umožněn přístup do budovy a to ani pro převlečení dětí 
- všechny děti musí přijít na kroužek již v tréninkovém/pracovním oděvu pouze s tím, že se v učebně/sále 

přezují  
- návštěva WC bude probíhat jednotlivě 
- při sebemenším podezření na nemoc, neposílejte, prosím, dítě do kroužku (rýma, kašel, teplota) 
 

KDO HO JEŠTĚ NEPOSLAL, PŘINESTE S SEBOU ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PODEPSANÉ ZÁK. 
ZÁSTUPCEM, POPŘÍPADĚ JEJ VYPLNÍTE U NÁS, BEZ NĚJ NENÍ MOŽNÁ ÚČAST V ŽÁDNÉM 
KROUŽKU! 

 
Kvůli nutnému úklidu a dezinfekci pomůcek se u některých kroužků musel změnit i čas zahájení, 

aktualizovaný rozpis je přílohou tohoto dopisu. 
 

Žádosti o vratku členského příspěvku jsou možné podat do 30. 5. 2020. Emailem na info@ddmkolin.cz, 
nebo osobně, vhozením do schránky v DDM Kolín, Pražská 161. Vyřízení žádostí by mělo proběhnout do 8. 6. 
2020. 
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V omezeném režimu zahajujeme i činnost Otevřeného klubu Céčko, kde jsme vytvořili studijní prostředí 
pro děti, které nemají možnost plnohodnotně využívat doma PC, tiskárnu aj. pro práci na domácích úkolech 
apod. Dohled nad dětmi zajišťují 2 pracovníci DDM, kteří jsou schopni případně i s učivem poradit. V případě 
zájmu o tuto činnost prosím kontaktujte vedoucí klubu Terezu Sixtovou na sixtova.tereza@ddmkolin.cz nebo 
tel. 725 349 050.  

 
Všechny aktuální informace budou k dispozici i na našich stránkách www.ddmkolin.cz. 
 
Velmi si ceníme Vaší důvěry a podpory v těchto složitých časech.  

 
 
 

 
S pozdravem a přáním příjemného dne 
 
 

 
  Petra POKORNÁ 
ředitelka DDM Kolín 
 
 

 


