
  

   

Ester z.s., Bílý Potok 152, Javorník 790 70 

IČ:705 999 63 

 

POMOC SE ŠKOLNÍ 

PŘÍPRAVOU PRO DĚTI V KC 

UHELNÁ 

Co nabízíme: 

 Pomoc dětem s přípravou do školy 

 Rozvoj samostatnosti dětí při přípravě do 

školy 

 Vedení dětí k zodpovědnému přístupu ke 

školní přípravě a získání správných 

návyků při přípravě do školy 

 Pomoc s problémovým učivem 

 

 

 

Ester z.s., Bílý Potok 152, Javorník  790 70 

IČ:705 999 63 

 

POMOC SE ŠKOLNÍ 

PŘÍPRAVOU PRO DĚTI V KC 

BERNARTICE 

Co nabízíme: 

 Pomoc dětem s přípravou do školy 

 Rozvoj samostatnosti dětí při přípravě do 

školy 

 Vedení dětí k zodpovědnému přístupu ke 

školní přípravě a získání správných 

návyků při přípravě do školy 

 Pomoc s problémovým učivem 

          

               

 

Ester z.s., Bílý Potok 152, Javorník  790 70 

IČ:705 999 63 

 

POMOC SE ŠKOLNÍ 

PŘÍPRAVOU PRO DĚTI V KC 

HAWAI V JAVORNÍKU 

Co nabízíme: 

 Pomoc dětem s přípravou do školy 

 Rozvoj samostatnosti dětí při přípravě do 

školy 

 Vedení dětí k zodpovědnému přístupu ke 

školní přípravě a získání správných 

návyků při přípravě do školy 

 Pomoc s problémovým učivem 

               



 Pro koho je služba určena: 

 Děti ve věku 6-15 let, které nemají 

vhodné podmínky pro školní přípravu, 

nemají vhodné návyky při přípravě do 

školy, mají problémy s probíraným 

učivem. 

Podmínky poskytnutí služby: 

 Služba je poskytována bezplatně od 

pondělí do pátku od 13:00 do 

15:00 prostorách KC Uhelná 

Kontakty: 732 237 229  

Adresa poskytování 

KC Uhelná Uhelná 68 

790 70 

Uhelná 

 

 

 

 

Pro koho je služba určena: 

 Děti ve věku 6-15 let, které nemají 

vhodné podmínky pro školní přípravu, 

nemají vhodné návyky při přípravě do 

školy, mají problémy s probíraným 

učivem. 

Podmínky poskytnutí služby: 

 Služba je poskytována bezplatně od 

pondělí do pátku od 13:00 do 15:00 

v prostorách KC Bernartice 

Kontakty: 607 490 728  

Adresa poskytování 

KC Bernartice (V prostorách Bowlingu 

Bernartice) 

 

 

Pro koho je služba určena: 

 Děti ve věku 6-15 let, které nemají 

vhodné podmínky pro školní přípravu, 

nemají vhodné návyky při přípravě do 

školy, mají problémy s probíraným 

učivem. 

Podmínky poskytnutí služby: 

 Služba je poskytována bezplatně od 

pondělí do pátku od 11:30 do 14:00 

V prostorách KC Hawai v Javorníku 

Kontakty: 732 112 595 

Adresa poskytování 

KC Hawai Javorník (nad kavárnou Hawai v 

Javorníku) 

 


