
ŠKOLIČKA PRO ZAMĚSTNANCE DUCHCOVSKÝCH SLOŽEK IZS, ÚŘADŮ 

A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 

Každý všední den 6:00 – 16:00 hod. 

Sraz v pondělí 1. 3. 2021 6:00 – 8:00 hod. ve Sportovní Základní škole Antonína 

Sochora Duchcov, hlídání a výuka dětí bude probíhat v družině školy v přízemí, 

hned naproti schodišti. 

Do školy vcházet hlavním vchodem, zvonek DRUŽINA, vždy pouze 1 zákonný 

zástupce v respirátoru, hned za dveřmi žádáme o použití desinfekce na ruce. 

Předejte, prosím, jméno a příjmení dítěte, třída, kterou navštěvuje, telefonní 

kontakt na rodiče, případné alergie. 

S sebou:  

 Pro děti ze ZŠ - 2ks (1 náhradní) chirurgické roušky či respirátor – dle 

nařízení MŠMT musí mít školní děti zakrytí úst a nosu respirátorem či 1 

chirurgickou rouškou (ne látkovou) 

 Pro děti z MŠ - 2ks chirurgické roušky – zakrytí nosu a úst je potřebné jen 

v omezeném čase – v době od 6.00 – 8.00 hod., kdy se všechny děti a žáci 

schází do školy a při příchodu na oběd 

 Batůžek 

 Penál 

 Pro děti ze ZŠ učebnice a sešity, SEZNAM úkolů ze školy, kterou žák 

navštěvuje, tablety pro online výuku dětí zajistíme my 

 Přezůvky 

 Tepláky či volnočasové oblečení na převlečení, dle počasí oblečení na ven 

 Láhev na pití 

 Svačinu dopolední i odpolední 

 Mladší děti oblíbenou hračku 

 

 Zajistíme: 

 Kvalifikovaný pedagogický dozor 

 Výuka angličtiny 2 x týdně 

 Pomůcky k tvořivé dílně 

 Procházky po okolí 

 Teplý oběd zdarma v prostorách Nemocnice Duchcov 

 Cenné věci – peníze, šperky a mobilní telefony – neručíme za ně 



AKTIVITY 

 6:00-8:00 scházíme se, relaxujeme, hrajeme odpočinkové hry 

8:00-10:00 

rozdělené aktivity pro děti z MŠ 

pro žáky ze ZŠ výuka, domácí úkoly 

10:00 svačina 

10:30-12:00 

procházka, venkovní hry a soutěže dle počasí, 

výuka pro starší žáky 

12:30-13:00 oběd 

13:00- 14:00 relaxace po obědě 

14:00- 16:00 hra, tvorba projektů, vyrábění, výtvarná dílna 

 

Kontakt pro případné dotazy Mgr. Bc. Jitka Beerová,  

                                                      ředitelka školy 

                                                      tel.: 775 645 507 


