
    Týdenní plán ŠD 1  
    7. – 11. 9. 2020 

 

 

 

 

oddělení zázemí p. učitelka 

1. oddělení – Bílí žraloci 1. třída H. Šolcová, J. Doktorová 

2. oddělení – Lišky 2.B R. Benčíková 

3. oddělení – Klubko Školní družina N. Kolegarová 

Telefonní číslo družina: 733/531 056 (12:30 – 16:30)  
 POZOR! Pokud jsme mimo zázemí, tak naproti vchodovým dveřím najdete 

udanou naši polohu.  

 

1. Oddělení Bílí žraloci a 2. oddělení Lišky – v tomto týdnu se budeme 
věnovat seznamování prvňáčků se školou, mezi sebou, s novými 

vychovatelkami školní družiny. Oživíme si vnitřní řád školní družiny, 
popovídáme si o pravidlech ve třídě, na chodbě i venku. Společně vyrábíme. 

 

2. Oddělení Klubko – na začátku školního roku se budeme adaptovat na 
novou skladbu dětí v našem oddělení. Ujasníme si pravidla, která v družině 
fungují. Společně vyrábíme. Pokud bude pěkné počasí, trávíme většinu 

času na školním hřišti 
 

 
Činnosti odpočinková: seznamovací hry, vyprávění o prázdninách, poslech hudby, 
četba knihy.  

 
Činnost sportovně – rekreační: pobyt venku, hrátky na hřišti, fotbal. 

 
Činnost zájmová: malování, vybarvování, spojovačky, vystřihovánky, pravidel. 
 

Příprava na vyučování: didaktické hry, hlavolamy, udržování pořádku ve družině i 
třídách, dodržování předem určených pravidel, kvízy, doplňovačky. 
 

INFORMACE pro rodiče:  
 

Pro hladký průběh organizace začátku školního roku Vás poprosím co nejdříve 
prostřednictvím EDK (na adresu DRUŽINA učitelé) nebo písemně na lístečku 
zprávu, zda bude Vaše dítě využívat ranní družinu a v jakém čase bude ze 

družiny první dva týdny školy odcházet (samo, či v doprovodu konkrétní 
osoby/osob). 

 
Prosíme rodiče, aby si i s dítětem pročetli vnitřní řád školní družiny, 
pozastavili se nad body v něm. A během týdne ho podepsaný vraceli zpátky 

vychovatelce. 
 



Jelikož i na dále je vstup rodičů do školy omezen, pro vyzvedávání dětí ze ŠD 

využívejte boční vchod, kterým Vám po zavolání na družinový mobil 
(733 531 056) Vaše dítko vydáme. Nejedná se o vstup krčkem. Po vstupu do 

areálu hřiště zabočíte hned doprava a proti kontejnerům je zadní vchod do školní 
družiny.  


