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Školní rok 2022/2023 ve školní družině začal dne 1. září 2022. Bylo otevřeno šest oddělení. 

I.   oddělení –vychovatelka Iveta Švarcová 

II.  oddělení – vedoucí vychovatelka Dáša Dusová  

III. oddělení - vychovatelka Dana Kudlíková 

IV.  oddělení - vychovatelka Veronika Ulrichová 

V. oddělení – vychovatelka Yvona Svobodová 

VI. oddělení – vychovatelka Jana Chlubná 

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 se rodiče seznámili se s Informacemi pro rodiče a s Vnitřním 

řádem ŠD.  

Plán činnosti ŠD pro rok 2022/23 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, s hygienickými návyky a stolování ve škole a v nedaleké jídelně. Dále byli poučeni o 

bezpečnosti a chování při cestě do jídelny, na školním hřišti, ve sportovní hale v Borkách a na 

vycházkách. Prvňáčky paní vychovatelky provedly školou a seznámily s okolím školy. 

Abychom rozhýbali tělo po prázdninách, využívali jsme školní hřiště a školní zahradu 

k pohybovým aktivitám a nově si zasportovali ve sportovní hale v Borkách. 

      V projektu „My jsme kamarádi“ jsme si povídali o pravidlech chování ke kamarádům 

a vzájemné pomoci mezi sebou. 

V projektu „Poznáváme své město“ jsme začali chodit na vycházky v okolí školy, do Borku a 

na Kmochův ostrov. 

„Babí léto“ se nám v září v plné kráse neukázalo, přesto jsme na vycházkách pozorovali 

změny přírody a připomněli si 23. září - první podzimní den.  

První a druhé oddělení si poslechlo povídání o pejscích s paní Vlkovou, která je vedoucí 

psího útulku Alíkov v Kolíně. Třetí oddělení si užilo „Den s Jaroslavem Uhlířem“. Čtvrté oddělení 

uspořádalo „Broučkiádu“ a Mezinárodní den čokolády. Druhé, páté a šesté oddělení navštívilo 

dětské oddělení Městské knihovny v Kolíně. Lišáci z 2. B vyrazili na exkurzi do České televize, kterou 

získali jako výhru v kuchařské soutěži ČT Edu. Podívali se, jak se natáčí Planeta Yo, dozvěděli se 

spoustu informací, jak to v televizi funguje, vyzkoušeli si dabing a ozdobili perníčky. Nakonec 

zástupkyně z 2. B poskytla krátký rozhovor do zpráviček.  

Všechna oddělení byla v kolínském kině Kino99. Pro školní družinu bylo připravené 

představení s názvem „Bublinková show“ s malými a velkými bublinami, tanec s obručemi, balanc se 

sklem a meči, žonglování… Představení se velmi líbilo. 

Postupně jsme začali tvořit výkresy na X. venkovní výstavu ke Dni zvířátek pro veřejnost 

s názvem „Zvířata v lese“. 

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

bezpečnosti a chování v den státního svátku. 

  

 

 


