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Měsíční plán školní družiny 
                           březen 2023 

Celoroční projekt:  
„Přátelé z neznámé planety“ 

                 
       

 

Téma měsíce 
Saturn 

Plánované akce 
ŠD 

 Saturn – seznámíme se s největší planetou Sluneční soustavy  

2. 3. 2023 14:00-15:00 hod.  Beseda se záchranářem pro 1. třídy 

14. 3. 2023 14:00-15:00 hod. Beseda se záchranářem pro 2., 3. třídu a školní 

klub 

Budeme pozorovat probouzející se přírodu, vytvoříme jarní + velikonoční 

výzdobu 

Měsíc knihy – vytvoříme a vystavíme obaly našich oblíbených knížek, naučíme 

se knihy obalovat, vytvoříme si záložky 

30. 3. 2023 od 16:00 hod. Velikonoční tvoření pro děti a rodiče v ŠD 

 Vyzvedávání žáků je možné v čase od 11:50 do 13:30 hod. Čas od 13:30 do 15:00 hod. je vyhrazený pro 
pobyt venku, nebo nerušenou aktivitu dětí. Od 15:00 do 16:30 hod. děti vyzvedávejte prostřednictvím 
čipového systému Bellhop nebo stanoveného samostatného odchodu v Přihlášce do ŠD, či aktuální 
písemné žádosti zákonných zástupců. Na telefonické uvolňování již nebude brán zřetel. Telefonní čísla 
vychovatelek slouží jen pro naléhavé případy.  
 

Tř.: Vychovatelka Telefon: 

1.A Petra Pivodová 776247911 

1.B Markéta Kůtková 734475060 

2.A Lenka Pěnkavová 777269939 

2.B Jiřina Čiháčková 605426615 

3.-4.A Bára de Man 734475093 

3.-4.B Adéla Tichá 732240327 

Školní klub Eva Sádecká, Zuzana Nováková 734475055 

Ranní družina  734475060 
 

Provoz  ŠD  -  ranní družina začíná od 6:30 hod. v ŠD vedle keramiky, odpolední družina končí v 16:30 hod.   
Přihlášku do ŠD je nutno vyplnit elektronicky. 
 
ŠK je otevřen v PO, ST, PÁ 12:00 -16:00, ÚT-ČT 13:00-16:00  v prostoru školní knihovny a učeben, které má 
k dispozici také ŠD. Od úterý do pátku využívá školní Multimediální učebnu. Je k dispozici žákům, kteří 
nebyli přijati do ŠD. Školní klub mohou žáci navštěvovat každý den po obědě nebo mezi vyučováním, 
případně při čekání na zájmový kroužek.  
 
ZMĚNA TELEFONNÍHO ČÍSLA DO RANNÍ DRUŽINY – 734 475 060 

 

Děti do ŠD potřebují:   ZIMNÍ OBLEČENÍ A BOTY NA VEN. Každý den chodíme ven, v případě 
sněhu ježdíkujeme a hrajeme si se sněhem.  
 

- Těšíme se na čas strávený s Vašimi dětmi. 


