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Vážení rodiče,  

 

zahájení letošního školního roku je doprovázené řadou omezení v souvislosti se šířením 

onemocnění covid-19. Zatímco školky fungují téměř bez omezení, ve všech ostatních 

zařízeních se musíme podřizovat nařízením vlády a hygienických stanic. Aktuální nařízení, 

které vydala Krajská hygienická stanice Středočeského kraje (KHSSTC), ještě zpřísňuje 

opatření, která přijala vláda (pohyb uvnitř budov s rouškami, max. 10 osob pohromadě, 

venku max. 20 osob). KHSSTC nařídila s platností od pondělí 5.10. 2020 zákaz osobní 

přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve 

střediscích volného času, po dobu 14 dnů. Rodinné centrum Baráček bude tedy od 

pondělí 5.10. do neděle 18.10. UZAVŘENO. 

Některé kroužky, které mohou probíhat venku, se budou moci uskutečnit. Informace 

dostanete od svých lektorek. 

 

  

12.11. 17:30 Úvodní seminář kurzu Předporodní příprava 

Přijďte se zeptat na to, co Vás zajímá. Seminář je připraven jako všeobecný úvod 

k navazujícímu 7-večernímu kurzu Předporodní přípravy s dulou Lenkou, s prostorem na 

všechny Vaše dotazy. Seminář je zcela zdarma. 

 

       
  Burza dětského oblečení a potřeb ONLINE 

V souvislosti s vydanými nařízeními a opatřeními jsme museli zrušit Burzu dětského oblečení 

s osobní účastí. Abyste ale nepřišli o možnost prodávat a nakupovat dětské oblečení a 

potřeby pro děti i pro domácnost, založili jsme facebookovou skupinu „Baráčkovský bazárek 

a SWAP“. Stačí tedy jen nafotit oblečení, přidat popisek a cenu a nabídnout ostatním. SWAP 

funguje jako výměna, bez určení konkrétní ceny. Přejeme vám úspěšné nákupy 

 

  
Od pondělí 5.10. do neděle 18.10. zůstane Baráček zcela uzavřený v souvislosti 

s nařízením vydaným Krajskou hygienickou stanicí. Uvnitř v budově nemohou probíhat žádné 

kurzy, nicméně venku do počtu 20 osob se konat mohou. Kurzy, které proběhnou venku, 

jsou Kids on Track; Active Moms & Kids a Šikovné ručičky. Více informací Vám 

poskytnou Vaše lektorky. 

V týdnu od pondělí 19.10. bychom se s Vámi rádi potkali na všech našich kroužcích. Od 

tohoto týdne bychom také rádi zahájili kurzy Jóga pro maminky a batolata (st), 

Broukárna a H(L)ásky s lektorkou Karolínou Ruppert (st), a Pohybovky (čt).  

Přihlašovat se můžete také na již běžící kurzy (Jóga pro děti, Angličtina pro děti, 

Miniškolička). 

Kontakty a více informací k jednotlivým kurzům najdete na našich webových stránkách 

v záložce Informace o kurzech. 

Přeje vám všem hlavně pevné zdraví!! 

Seminář

Nepravidelné akce

Pravidelný program

https://www.rcbaracek.cz/informace-o-kurzech/

