
    
 
 
 

Vážení rodiče, 

zde je několik informací k činnosti oddílu. Nenajdete – li informace co Vás budou zajímat, neváhejte 

se kdykoliv ozvat a doptat   

Důležité kontakty: 

● Marťa Munduchová (vedoucí oddílu)  

tel: 723 146 757, martina.munduchova@chaloupky.cz 

● David Kukla Musil (vedoucí)    musildavid80@gmail.com 

● Peťka Brancuzská (vedoucí)  petra.brancuzska03@gmail.com 

Web: www.zsmorava.cz  (najdete zde fotky z akcí a informace o organizaci) 

Oddílové schůzky probíhají ve středu od 16:00 do 18:00. Začínáme a končíme vždy na 

klubovně, ale během schůzky půjdeme i ven (podle počasí) – oblečte dítko do neškolního oblečení, 

které lze ušpinit. Je možnost nechávat převlečení na klubovně. Děti na schůzku potřebují zápisník, 

psací potřeby, drobnou svačinu, pití a přezůvky (lze nechávat na klubovně).  

Budeme rádi, pokud nám dáte vědět, když se z nějakého důvodu Vaše ratolest nezúčastní 

schůzky, stačí opět sms nebo mail.  

Platbu činnosti provedeme pololetně, abyste měli možnost po půl roce zvážit, zda je oddíl to 

pravé a jste spokojení. Když bude mít Váš potomek kamaráda, který by rád naskočil k nám, 

nabereme ho kdykoli (ideálně do kapacity 16 dětí). 

V aktuální nejisté a nejasné situaci pro nás platí stejná pravidla jako pro školy. V okamžiku, kdy 

bude přerušena školní docházka, budeme muset pozastavit i naši činnost. Stejně tak pokud se změní 

pravidla v nošení roušek pro první stupeň. Aktuálně (23.9.) vycházíme s toho, že děti nemají povinné 

roušky ve třídách, i přes to budeme upřednostňovat pobytu venku (také dle počasí) a při pobytu 

v klubovně budeme dodržovat standardní pravidla (desinfekce povrchů, rukou, omezení kontaktu…). 

V případě nových změn Vás budeme neprodleně kontaktovat emailem.  

 



    
 
 

Pro tento školní rok máme následující plán činnosti: 

Říjen Seznamování, týmové hry, zabydlení se v oddíle 

Listopad Rozdělávání ohně 

Prosinec Krmítka, savci 

Leden Uzlování 

Únor Zdravověda 

Březen Mapa – orientace, mapové značky 

Duben Jarní rostliny 

Květen Vodní a zemní breberky 

Červen Sportovní měsíc 

 

Akce pro toto pololetí: 

3.10. Výlet do ZOO 

24.10. Drakiáda/Vycházka 

6. – 8. 
11. 

Víkendová výprava (místo upřesníme) 

12.12. Zimní vycházka/ Sáňkovačka 

 

Poslední oddílová schůzka v tomto roce bude 16. 12. 2019, první v dalším roce (předběžně) 

13. 1. 2020. 

 

Těšíme se na společný rok v oddíle! 

 

Marťa, David a Peťka 

 

 


