
Vážení rodiče, 
 

dne 4.4.2019 od 13.30 hod. pořádá školní družina a Klub rodičů akci: 
 

" Malování na sklo".   
 

Přijďte si s dětmi vyzkoušet práci se sklem a staňte se na chvíli malými umělci. K dispozici 
budou různé druhy skleněných výřezů (obroušené), které si dítě zakoupí a hned namaluje dle svých 
představ. Klub rodičů přispívá na akci částkou 50,-Kč na dítě. K zakoupení je libovolný počet sklíček. 
Nejmenší cca 25 Kč (např. srdíčko asi 5 cm velké), střední cca 80 – 120 Kč velikost asi 10 cm (např. 
sluníčko), velké jako talíře a misky za zhruba 180Kč.  
 
Děti jsou schopny namalovat tak 3 – 5 sklíček v daném čase.  
 

Detaily naleznete na WEB stránkách školy – odkaz „AKTUALITY“. 
a na stránkách školní družiny. 
Bližší informace za školní družinu Vám poskytne paní učitelka A. Tomšejová. 
Rovněž kopie informací je taky pod odkazem Klubu Rodičů. 

 
Rozdělení dětí na malování bude následující: 

• 1 a 2. ročník maluje v čase od 13.30 hod. do 16.30 hod. 
• 3. až 5. ročník maluje v čase od 14.30 hod. do 16.30 hod. 

V případě zájmu dětí se akce může lehce prodloužit. Poslední akce byla přibližně do 17:00 hodin. 
 

Akce „Malování na sklo“ proběhne v prostorách školní družiny a jídelny.  
Rozdělení termínů je nutné vzhledem k omezeným kapacitám učeben. Z tohoto důvodu jsou starší děti 
časově posunuty na 14:30 hod.  
Jídelna bude otevřená až od 14:30 (výdej obědů).  
Prosíme, dodržujte časový harmonogram. Děti docházející do ŠD zůstávají ve školní družině, tak jak 
jsou běžně zvyklí (i ty starší). 

 
Hotová sklíčka musí zůstat v ŠD do druhého dne, z důvodu schnutí a tuhnutí barev. Všechna 

budou označena a pak dodána do tříd. 
 
Nezapomeňte si, prosím, vzít starší oblečení nebo zástěru, aby se děti neušpinily barvou. Na 

všechny se těšíme. 
 

Školní družina a Klub rodičů 
 
 
(Příloha: Pár fotek z minulého roku, akce byla pořádána školní družinou:)  
 

 

https://www.skolafren.cz/skolni-druzina
https://www.skolafren.cz/skolni-druzina


 

 


