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co se stalo, co byste měli vědět a co se bude dít

ŘÍJEN 2020
AKCE

KRÁTCE

TÁBORY 2020

FAQ

ČASTO KLADENÉ
DOTAZY

Proběhlo léto plné příměstských a pobytových
táborů. O všem, co více než 300 účastníků na
13 našich táborech zažilo, si můžete přečíst v

Vzhledem k aktuální situaci
jsme

vytvořili

sekci

článku z léta na našem webu anebo v

často

Montioru města Blanska. Fotogalerii z léta

kladených dotazů na našem

najdete na našem facebooku.

webu.
Zde byste měli najít odpovědi
na většinu otázek, které vás
mohou

napadnout.

Jak

k

současným omezením činnosti,
tak k běžné činnosti DDM.

PLÁN AKCÍ

Vyšel tradiční plán akcí na 1.
pololetí.

Naleznete

našem

webu

facebookových
Podzimní

a

ho

na
také

stránkách.

prázdniny

sice

neproběhnou, ale akce jsou v
plánu i v listopadu a prosinci.
Už jsme natěšení, aby se něco
dělo. Bude to parádní zábava.

NOVÉ

KROUŽKY

VŠECHNO JE JINAK

Zájmovou činnost zahajujeme standardně od 1. října do 31. května.
Věřili jsme v kladný vývoj situace s COVID-19. Bohužel se situace v ČR zhoršila,
každým dnem přichází nové informace a my je s kolegy a dalšími DDM
vyhodnocujeme a radíme se, co dál. Byl vyhlášen nouzový stav a krajská
hygiena nám zakázala veškeré zájmové vzdělávání. Podstatné je, že můžete
stále přihlašovat děti na zájmové útvary, protože jsme v reakci na mimořádná

Koukněte na 1. díl okénka

opatření vlády posunuli zahájení pravidelné činnosti na 2. listopadu 2020.

ředitelky

Pravidelná činnost se tak prodlouží do 30. června 2021.

DDM

na

našem

youtube kanálu DDM Blansko.

Jsme velmi rádi za důvěru rodičů, kteří k nám i přes tohle nejasné a nelehké
období děti přihlašují. Je to pro nás velká podpora a můžeme tak mít plán, jak
děti kvalitně vzdělávat ve volném čase.
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