
  

 

Září 2021 

Školní rok 2021/2022 ve školní družině začal dne 1. září 2021. Bylo zapsáno 150 žáků a letos 

bylo otevřeno šest 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 

VI. oddělení – vychovatelka Dana Kudlíková 

 

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 umožňuje přehledné vyzvedávání dětí ze školní družiny. 

Plán činnosti ŠD pro rok 2021/2022 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. V důsledku koronavirových opatření byli všichni důrazně 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 paní vychovatelky provedly školou a seznámily s okolím školy. 

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

a vytváření zdravého kolektivu ve skupinách. 

Počasí v době „Babího léta“ bylo proměnlivé, přesto jsme chodili na školní hřiště, kde jsme 

rozhýbali svá těla pohybem. Na vycházkách jsme si všímali podzimních změn přírody a přivítali tak 

první podzimní den. Druhé oddělení si podzimní rostlinky prohlédlo v nedalekém zahradnictví. 

K tématu „Babího léta“ druhé oddělení uspořádalo Broučkiádu.  

V rámci projektu „Poznáváme své město“ jsme si povídali o městu Kolín. Na Kmochově 

ostrově bylo první, třetí a čtvrté oddělení. Borky navštívilo čtvrté a šesté oddělení. Kolínskou 

Vodárnu si prohlédlo čtvrté oddělení a z výšky práchovské rozhledny si ukázali pamětihodnosti 

Kolína.  

Tvořivé bylo druhé oddělení. Účastnilo se výtvarné soutěže Happysnack. 

Na konci září jsme si připomněli státní svátek Den české státnosti a žáci byli poučení o 

bezpečnosti a chování v den státního svátku. 

Závěr měsíce byl ve znamení příprav na IX. ročník výstavky pro veřejnost ke Dni zvířat 

s názvem „U rybníka“. 

 


