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POUZE U NÁS: 
• péče o děti ve věku 6 - 12 let,  
• provozní doba od 12 do 19 hodin (PO - PÁ), 
• v období prázdnin zvýhodněná cena za příměstské tábory, 
• volnočasové aktivity: tvoření (vč. keramiky), pohyb (tělocvična, hřiště, bazén),
• IT dovednosti (PC učebna), příležitostné exkurze, výlety, školní příprava ...
• A NAVÍC doprovody dětí ze školy na tréninky a do dalších zájmových kroužků, 
• zajištění svačiny a pitného režimu,  
• poplatek od 20 Kč/den
• služba poskytována smluvně vždy na celé pololetí. 

NESTÍHÁTE VYZVEDÁVAT SVÉ DĚTI ZE ŠKOLY? 

NEVZALI VÁM DÍTĚ DO DRUŽINY Z DŮVODU KAPACITY ČI VĚKU? 

NEMÁTE ČAS JE DOPROVÁZET NA AKTIVITY? 

ŠKOLNÍ  KLUB
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JAK TO VIDÍ RODIČE A DĚTI ZE ŠKOLNÍHO KLUBU? 

Nedostali jsme se do družiny 
„Syn je už ve čtvrté třídě, proto na družinu ve škole nemá nárok. My bydlíme ale dál od školy a vracíme se 
domů z práce až po 16. hodině, takže jsem ráda, že není od 13,30 hod. sám doma, ale má kamarády a 

zábavu na každé odpoledne, kdy nemá odpoledku nebo nemáme čas my. Výhodné je, že do klubu nemusí 
chodit ani pravidelně.“ 

Mám hodně nových kamarádů 
„Poznala jsem nové děti a všichni jsou celkem fajn. A pořád občas přichází někdo další, protože do klubu 

chodíme všichni v různé dny a doby, každý z různé školy, takže se máme stále o čem bavit.“ 

Družina končí pro nás brzy 
„Dcera je ve druhé třídě a do družiny ve škole chodí, já mám ale 2x týdně práci do 17 hodin a než se pro ni 
dostanu, tak si zatím v klubu napíše úkoly nebo mi i něco hezkého vyrobí. A ze školy do klubu ji dokonce 

přivede doprovod, takže se nemusím bát, že se někde zatoulá :) 
A když se zpozdím třeba na nákupu apod., tak to nevadí - v klubu se baví klidně až do 19 hodin!“ 

Nenudím se 
„Ani jsem nevěděl, že existuje tolik různých věcí, které v klubu děláme. Poprvé jsem byl i na keramice nebo 

si zahrál X-BOX. Hezká byla i návštěva v knihovně, kam jsem předtím nechodil a dneska už čtu druhou 
knížku.“ 

Už nemusím dělat taxikáře – vozit děti na kroužky každý den 
 „Služba doprovodů na kroužky mě úplně nadchnula, protože jsem svým dvěma dětem chtěla dopřát jejich 

zájmy, ale 2 děti a 2 různé kroužky pro každého = 4x týdně nějaká cesta tam a zpátky. Mezitím rychle nákupy 
s druhým (otráveným) dítětem a uštvaná omdlít večer doma :) Už to ani nešlo skloubit s mou pracovní dobou, 

tatínek dojíždí a je na tom ještě hůř a babičky v Kadani nemáme. 
Dneska mi děti vodí na kroužky v klidu milé tety z doprovodů, přijdou vždy včas a zase děti odvedou zpět.  

V klubu si je můžu vyzvednout kdykoliv až si stihnu práci a jiné povinnosti. Moc děkuju!“ 

Nebojím se sama doma 
„Rodiče chodí z práce pozdě a já byla často dlouho sama doma. S dětmi a vychovatelkami v klubu je to 

veselejší. Zábavu si užíváme, děláme společně úkoly a chodíme i na výlety.“ 

Líbí se nám v klubu pestrý odpolední program 
„Naše děti chodily odpoledne jen 1x týdně na sportovní kroužek v DDM a jiné zájmy zatím nemají.  

V klubu jim ale nabídnou každý den něco jiného a poznají tak spoustu činností a aktivit, dělají i různé 
akce a dětem se časem zalíbil i počítačový kroužek přímo v RADCE a dokonce ho máme se slevou! :)“ 

Chodím na 3 kroužky za týden a všechno stíhám 
„Na atletiku a do hudebky nás vodí tetky doprovodky :) a angličtinu máme přímo v RADCE s naší 

vychovatelkou. Máma se nemusí stresovat jestli to stíháme a nemusím se pořád omlouvat, že jdu pozdě :)“   

S domácími úkoly se už nehoníme večer doma 
„Přicházím z práce kolem 17. hodiny a než se postarám o domácnost, tak jsme často úkoly dělali až po 18. 

hodině, když už jsou děti často unavené a nešlo to úplně hladce... 
Aspoň 2x do týdne tuhle roli ráda přenechám někomu jinému :) a jsem za to vděčná!“ 


