
 

 

Září 2020 

Školní rok 2020/2021 ve školní družině začal dne 1. září 2020. Bylo zapsáno 150 žáků a 

otevřeno pět oddělení. 

I.   oddělení – vedoucí vychovatelka Dáša Dusová  

II.  oddělení – vychovatelka Veronika Ulrichová 

III. oddělení - vychovatelka Yvona Svobodová 

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.  

Z důvodů bezpečnostních a hygienických opatření je ve školní družině zaveden čipový 

systém BELLhop, který je novinkou ve způsobu vyzvedávání dětí ze školní družiny. 

Plán činnosti ŠD pro rok 2020/2021 vychází ze Školního vzdělávacího programu pro školní 

družinu – Hrajeme si s úsměvem. Součástí ŠVP jsou projekty školní družiny. 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. Důrazně byli všichni poučeni o hygienických návycích a stolování ve škole a v nedaleké 

jídelně. Dále byli poučeni o bezpečnosti a chování při cestě do jídelny a na vycházkách. 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. 

O „Babím létu“ 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. Začali jsme chodit na vycházky. První oddělení si prohlédlo Kmochův ostrov a 

využilo dětská hřiště k sportovním aktivitám.  

I přes důkladnou hygienu a nošení roušek narůstalo počet onemocnění a OHES nařídila od 

17. do 26. září karanténu. Celá škola přešla na distanční výuku. 

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

s názvem „Domácí mazlíčci“. 


