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Prievidza
prvá vlna pandémie

letné uvoľnenie opatrení

druhá vlna pandémie - školský rok

prvá vlna pandémie
Od momentu, kedy sa opatrenia sprísnili na svoje maximum v marci 2020, sme začali
hľadať spôsoby, ako udržať kontakt aj za sťažených podmienok.
Prvá iniciatíva spočívala v online riešení, kedy
sme sa začali „stretávať“ p
 rostredníctvom
zoomu alebo iných platforiem - rozprávali
sme sa, natáčali si videá, hrali sme hry. Školopovinní však svoju online kapacitu vyplýtvali
veľmi rýchlo. Bolo teda potrebné rozmýšľať,
ako sa v rámci nariadení dá realizovať program aj osobne.

Každé apsoň trochu znesiteľné počasie
sa pretavilo do individuálnych tréningov,
ktoré sme začali praktizovať spôsobom na
donášku až pred dvere detí. Na záhrade, na
ihrisku pri dome alebo vonku na ulici s náčiním v kufri sme začali prípravu na uvoľnenie
opatrení, a to konečne aj z tváre do tváre.

letné uvoľnenie opatrení
Camp sa napriek všetkým prekážkam mohol uskutočniť v plánovanom rozsahu, čo bol
tak trochu zázrak. Okrem toho sa zdalo, že leto bude celkom nádejné.
Hneď ako sa v priebehu mája začali uvoľňovať opatrenia začali sme aj my opäť naplno, teda v rámci možností opatrení, fungovať
opäť na offline báze. V praxi to znamenalo
klasický čas pri hrách v klube a tréningy v
posilke alebo aktivity vonku.
Júlový 24. camp vyšiel na výbornú a hneď
po ňom sme spustili letný program. Ten sme
trávili hlavne na outdoorovom ihrisku Piaris-

tickej spojenej školy, ktorá nám umožnila ho
celý čas naplno využívať. Floorball, futbal, citrón game a ďalšie pohybové záležitosti nám
vydržali celé leto, až kým nezačal školský
rok a opatrenia sa nezačali uberať zase dolu
vodou. Vrcholom nášho leta bolo presťahovanie klubu do nových, väčších priestorov,
kde vznikla aj oddelená study room. Škoda
len toho nešťastného priebehu pandémie...

druhá vlna pandémie - školský rok
Pripravené sme to mali dobre, opäť nám však do cesty vošla korona. Začiatok školského roka aj jeho pokračovanie sú pre celú spoločnosť až dodnes plné otáznikov.
Krúžok floorbalu, volejbalové štvrtky,
 ngličtina, tréningy, hry v klube. Takto mal vya
zerať týždenný rozpis prievidzského programu.
Po tom, čo sa ale zavreli telocvične a o
 bmedzil
osobný kontakt sme po definitívnom rozhodnutí školy, že krúžky sa diať nebudú, museli
opäť spraviť upgrade a prispôsobiť sa. Prvý
mesiac sa dal ešte čas tráviť vonku. Počasie aj
opatrenia nám to d
 ovoľovali. So stupňujúcim
sa napätím okolo vírusu a so zhoršujúcim sa
počasím sme ale presunuli aktivity dovnútra.

Napriek tomu, že sme kvôli zákazu
zhromažďovania museli obmedziť kapacitu
programu na 3 deti sa nám paradoxne pridalo
na práci. Začalo totiž platiť pravidlo - čím menej
detí naraz, tým viac aktivít za sebou. Niekoľko
tréningov v hodinových intervaloch za sebou
spojených s dezinfekciou p
 riestorov a online
angličtina sa stali na istý čas na
 šim chlebom
každodenným. V tomto režime pokračujeme
až dodnes a dúfame, že sa situácia už čoskoro
vráti do normálu.

program 2020
V rámci nášho programu sa týždenne zúčastní programu 10 až 30 detí.
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WEEKLY SCHEDULE PRIEVIDZA
.monday
TRAININGS
12:30 - 13:30 training 1
13:30 - 14:30 training 2
14:30 - 15:30 training 3
15:30 - 17:00 training 4

ADMINISTRATION

14:00 - 16:00

camp, grants, documentation etc.

CLUB

14:00 - 16:00

max. 3 kids at once

.tuesday
TRAININGS
13:30 - 14:30 training 1
14:30 - 15:30 training 2
15:30 - 17:00 training 3

ADMINISTRATION

14:00 - 16:00

camp, grants, documentation etc.

CLUB

14:00 - 15:00

ENGLISH

12:00 - 13:30

online or in person

max. 3 kids at once

.wednesday
TRAININGS
12:30 - 13:30 training 1
13:30 - 14:30 training 2
14:30 - 15:30 training 3
15:30 - 17:00 training 4

ADMINISTRATION

14:00 - 16:00

camp, grants, documentation etc.

CLUB

14:00 - 16:00

max. 3 kids at once

.thursday
TRAININGS
12:30 - 13:30 training 1
13:30 - 14:30 training 2
14:30 - 15:30 training 3
15:30 - 17:00 training 4

ADMINISTRATION

14:00 - 16:00

camp, grants, documentation etc.

CLUB

ENGLISH

14:00 - 16:00

max. 3 kids at once

.friday
TRAININGS
13:30 - 14:30 training 1
14:30 - 15:30 training 2
15:30 - 17:00 training 3

ADMINISTRATION

14:00 - 16:00

camp, grants, documentation etc.

CLUB
max. 3 kids at once

14:00 - 15:00

12:00 - 13:30

online or in person

