
KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ

CO JE NOVÉHO VE VAŠEM ÚZEMÍ?

DĚTSKÝ KLUB V KRÁLÍKÁCH

Školní rok 2017/2018 se za podpory dotace z operačního
programu Zaměstnanost rozběhl s nově vybaveným Dětským

klubem v Základní škole Králíky.

Více informací na

www.mas.orlicko.cz

Skrze žádost podanou do výzvy MAS ORLICKO, z.s. na
Prorodinná opatření, bylo poskytnuto přes 800 000 Kč.
Provoz bude zajištěn ještě následující dva roky.

Svou činností se Dětský klub výrazně neliší od školní družiny.
Děti navštěvují místní sportovní areál, tělocvičnu, dětské hřiště
a hrají hry na zahradě nebo přímo v klubu.

Není tu nouze o sportovní vyžití, o zábavu, výtvarné i pracovní
činnosti a není opomíjen ani výchovný aspekt. Konají se také již
tradiční akce jako je pálení čarodějnic, vánoční besídka a
soutěže jak sportovní, tak vědomostní.
Dětský klub navíc navštěvují děti z Králík, Dolní Orlice, Dolních
Boříkovic, Dolní Lipky, Dolní Moravy, Dolní Hedeče, Prostřední
Lipky, Mladkova a Heřmanic.

BC. KRISTÝNA SCHWEIDLEROVÁ
vychovatelka a projektová manažerka 

Dětského klubu
„Projekt Dětský klub jsme „rozjeli“ z důvodu
nedostačující kapacity školní družiny, která již
v minulém školním roce nestačila pojmout
všechny zájemce, žáky ZŠ Králíky z 1. – 5. tříd.
Na začátku tohoto školního roku 2017/2018
byl o Dětský klub ohromný zájem, který nás
těšil. Přijali jsme tedy žáky z 3. - 5. tříd.
Plánovaná kapacita, která byla stanovena na
20 žáků, byla překročena do maximální
hranice 30 dětí. Uspokojili jsme tedy nejširší
počet zájemců, jaký jen bylo možné. Rodiče
přijatých dětí mohou bezproblémově chodit
do zaměstnání s vědomím, že je o jejich děti
postaráno až do 16:00.
Díky projektu jsme pro Dětský klub získali
báječné vybavení, které s dětmi využíváme.
Nakoupili jsme nové hry, fotbalové brány,
koloběžky a další sportovní vybavení,
notebook a projektor, molitanové matrace,
výtvarný materiál, regál na aktovky a další.
Všechno toto nové vybavení využíváme
denně a má u dětí ohromný úspěch, plní tedy
svou funkci na jedničku.


