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Měsíční plán školní družiny 
                                únor 2022 

Celoroční projekt:  
„DRUŽINA ZASE V POHYBU“ 
 aneb „Dobrý den, pojďte s námi ven“ 

                 
       

 

Téma měsíce 
Superhrdina, kam se podíváš 

Plánované akce 
ŠD 

  

Seznámení s tradicemi a původem Masopustu, výroba masek, výzdoba 

3. 2. Masopustní karneval na téma: Superhrdina, kam se podíváš 

4. 2.  Pololetní prázdniny 

Zamilovaná příroda – ozdobíme okolí přírodninami ve tvaru srdce 

Sportovní výzva měsíce – kolik uděláš dřepů za 1 minutu?  

Zdravá svačinka ve školní kuchyňce  

14. 2. – 20. 2. 2022 Jarní prázdniny  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informace pro 
rodiče  

Žádáme Vás, abyste neposílali své děti do školy v případě sebemenších příznaků onemocnění. 

Vyzvedávání dětí je možné v čase od 15.00 do 16:30 hod. telefonicky na uvedených číslech. Vzhledem 
k aktuálnímu stavu a bezpečnosti nevstupujte prosím do budovy školy a ŠD. 
 

Tř.: Vychovatelka Telefon: 

1.A Lenka Pěnkavová 777269939 

1.B Jiřina Čiháčková 605426615 

2.A Markéta Kůtková 734475060 

2.B Adéla Tichá 732240327 

3.-4.A Bára de Man 724561956 

3.-4.B Petra Pivodová 776247911 

Školní klub Eva Sádecká, Zuzana Nováková 734475055 

Ranní družina  734475093 
 
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 PO, ST, PÁ od 13:00 do 16:30 hod., v ÚT a ČT od 12:00 do 16.30 hod., v prostoru školní knihovny. Školní knihovnu 
mohou žáci navštěvovat každý den po obědě nebo mezi vyučováním, případně při čekání na zájmový kroužek.  
 

Upozorňujeme na změnu telefonního čísla do Školního klubu – 734 475 055.  
 
Děti do ŠD potřebují:  
- OBLEČENÍ A BOTY NA VEN, VHODNÉ DO ZIMNÍHO POČASÍ - každý den chodíme s dětmi ven. Pokud je sníh, ježdíkujeme, 
hrajeme si se sněhem.   
 
POZORNOST PROSÍM VĚNUJTE! 

- Každé PONDĚLÍ bude ranní družina ve zvláštním režimu kvůli pravidelnému testování žáků. Od 6:30 hod. se žáci schází 
v prostoru ranní družiny, dodržují rozestupy. V 7:00 hod. odchází do svých tříd, kde se jim budou věnovat jednotlivé p. 
vychovatelky.  

-  
- Těšíme se na čas strávený s Vašimi dětmi.  

 


