
 

 

Září 2019 

Školní rok 2019/2020 ve školní družině začal dne 2. září 2019. Bylo zapsáno 150 žáků a 

otevřeno pět oddělení. 

I.   oddělení – vychovatelka Yvona Svobodová 

II.  oddělení – vychovatelka Veronika Ulrichová 

III. oddělení -  vedoucí vychovatelka Dáša Dusová 

IV.  oddělení -  vychovatelka Jana Chlubná 

V. oddělení – vychovatelka Iveta Švarcová 

 

Ranní provoz školní družiny začíná v 6:15 hodin a končí v 7:45 hodin. Poté jdou žáci na 

vyučování. Odpolední provoz ŠD končí v 17:00 hodin. 

Na začátku školního roku rodiče obdrželi informace o školní družině a seznámili se 

s Vnitřním řádem ŠD. Rodiče mohou každodenně nahlížet do jednotlivých oddělení a prohlížet si na 

chodbách výzdobu našich žáků. 

Plán činnosti ŠD pro rok 2019/2020 vychází ze Školního vzdělávacího programu pro školní 

družinu – Hrajeme si s úsměvem. Součástí ŠVP jsou projekty ŠD. Plán je vyvěšen na webových 

stránkách školy v sekci pro školní družinu. 

Na začátku školního roku se žáci seznámili s vnitřním řádem ŠD a školy, s režimem ve školní 

družině, s hygienickými návyky, stolováním ve škole a v nedaleké jídelně. Byli poučeni o bezpečnosti 

a chování při cestě do jídelny. Prvňáčky jsme provedli školou a seznámili s okolím školy. 

V projektu „My jsme kamarádi“ jsme se zaměřili na kamarádské vztahy, vzájemnou pomoc a 

vytváření zdravého kolektivu ve skupinách. 

V rámci dalšího projektu ŠVP „Poznáváme své město“ jsme podnikali vycházky. První a třetí 

oddělení si prohlédlo Kmochův ostrov a využilo dětská hřiště k sportovním aktivitám. První a čtvrté 

oddělení si protáhlo tělo v lesoparku Borky. První oddělení se podívalo na blízkou Práchovnu, kde si 

z výšky prohlédlo pamětihodnosti Kolína.  

O „Babím létu“ a prvním podzimním dnu jsme si povídali ve všech odděleních. Hezkého 

podzimního počasí jsme si užívali na školním hřišti, kde jsme se rozhýbali míčovými a pohybovými 

hrami a využili herní prvky k protažení těla. 

V kolínském kině byla všechna oddělení. Otevřený klub Céčko navštívilo třetí a čtvrté 

oddělení. Zábavnou show s názvem „ Naše družina má talent“ uspořádalo první oddělení. V druhém 

oddělení proběhlo karnevalové veselí s „Beruškami a kocoury“. První oddělení se začetlo do knih 

v dětském oddělení Městské knihovny v Kolíně. 

Konec měsíce byl ve znamení příprav na VII. ročník výstavky pro veřejnost ke Dni zvířat 

s názvem „Na farmě“. 

Paní vychovatelky připomněly žákům státní svátek Den české státnosti, který se slaví 28. 

září. Poučily je o bezpečnosti a chování v tento sváteční den. 

 


