
 

Za zavřenými dveřmi Jedničky…. 

…se pilně pracuje. A byť by se mohlo zdát, že když nejsou kroužky a akce ani povinná distanční výuka, 

nic se u nás neděje, opak je pravdou. Covid sice „zavřel“ dveře i k nám, a dokud nebudou vládou vydaná 

mimořádná opatření zrušena nebo zmírněna, osobně se asi ještě chvíli nepotkáme. Avšak online a 

prostřednictvím sociálních sítí se mnozí vedoucí kroužků propojují se svými účastníky, provázejí je 

zájmovou výukou, zprostředkovávají jim nové poznatky a vymýšlejí pro ně zajímavé aktivity. Takto 

vznikají různé výtvarné a kuchařské výzvy a soutěže, probíhá výuka na některé hudební nástroje, 

sportovní aktivity a podobně. Pro všechny děti napříč republikou pak také umisťujeme aktivity na portál 

www.mitkamjit.cz, který vznikl již na jaře a těší se velké návštěvnosti. Nově je tu také sekce KAZ, kde se 

pracovníci domu dětí snaží pomáhat dětem s doučováním a nesnadnými úkoly. Budeme moc rádi, pokud 

na stránkách najdete i vy a vaše děti inspiraci, zábavu a otázky na své odpovědi. Aktuality rovněž najdete 

na stránkách DDM, na Facebooku nebo Instagramu. V nich se například dozvíte, že nemusíte zasílat 

platby za kroužky, na které jsou vaše děti přihlášené. Jakmile budeme znát termín spuštění provozu a 

budeme moci spočítat, kolik schůzek do konce školního roku bude zrealizováno, budou upraveny ceny 

jednotlivých kroužků. Při- hlášky zůstávají v platnosti. Závěrem bych ráda popřála nám všem pevné 

zdraví, spoustu energie a optimismu. Věřím, že do Vánoc se ještě budeme v Jedničce vídat a potkávat 

během aktivit, které máte rádi a které vás baví.  
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Jakmile budeme znát termín spuštění provozu a budeme moci spočítat, kolik schůzek 
do konce školního roku bude zrealizováno, budou upraveny ceny jednotlivých kroužků. Při- hlášky zůstávají v platnosti. 
Závěrem bych ráda popřála nám všem pevné zdraví, spoustu energie a optimismu. Věřím, že do Vánoc se ještě budeme v Jedničce vídat a potkávat během 
aktivit, které máte rádi a které vás baví. Šťastné, veselé a pokojné Vánoce přeje za celý kolektiv DDM Jednička 
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