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Měsíční plán školní družiny
září 2020

Téma měsíce

Celoroční projekt: „Klíče k pohybu“

Klíč k rovnováze
Přivítáme prvňáčky. Pomůžeme jim zorientovat se ve škole i v jejím okolí.
Vytvoříme si společná pravidla.
Seznámíme se s řádem a režimem školy, ŠD a ŠK a zásadami bezpečnosti a jejich
dodržování.
Budeme hrát seznamovací a týmové hry ☺

Plánované akce
ŠD

Ztvárníme zážitky z prázdninových cest, veselých příběhů a neobvyklých
dobrodružství …uspořádáme malou „Výstavu na plotě“
Zahájíme celoroční hru „Klíče k pohybu“
Oživíme legendu o sv. Václavovi – nahĺédneme do historie.
Sportovní aktivity – balanční techniky, lana, slackline, rovnováha těla i ducha(úvod
do jogy pro děti),cvičení s psychomotorickým padákem.
Žádáme vás, abyste neposílali své děti do školy v případě sebemenších příznaků onemocnění.
Školní družina i školní klub zahájí svou činnost v úterý 1. 9. 2020. V tento den se oběd ve školní jídelně vydává od 11:30 h.
Vyzvedávání dětí bude probíhat v době od 15 h do 16:30 h telefonicky na uvedených číslech. Vzhledem k aktuálnímu stavu a
bezpečnosti žádáme rodiče, aby nevstupovali do budovy školy a ŠD.

Tř.:

Informace pro
rodiče

1.tř
1.tř
2.A
2.B
3.-4.tř
3.-4.tř
Školní klub

Vychovatelka:

telefon:

Kůtková Markéta
Tichá Adéla
Hruboňová Jana
Pivodová Petra
Pěnkavová Lenka
Čiháčková Jiřina
Bára De Man

734475060
732240327
734475093
734475055
777269939
605426615
724561956

Provoz ŠD se nemění - ranní družina začíná od 6:30 v ŠD vedle keramiky, odpolední končí v 16:30 h.
Přihlášku do ŠD je nutno vyplnit elektronicky. Zároveň vás žádáme o provedení platby nejpozději do 9. 9. 2020.
ŠK je otevřen každý den od 12:00 h do 16:30 h v prostorách školní knihovny.
Ve školním klubu nabízíme pestrý program, který je pravidelně zveřejňován na webu. Součástí školního klubu zůstává knihovna a
čítárna, kterou mohou žáci navštěvovat každý den po obědě nebo mezi vyučováním, případně při čekání na zájmový kroužek.
V rámci ŠK jsou také pořádány víkendové aktivity, o kterých se děti dozví vždy v měsíčním plánu uvedeném na webu. Aby mohly
vaše děti školní klub navštěvovat, i přestože využijí služby ŠK jednorázově, vyžaduje nová legislativa podání přihlášky zákonnými
zástupci dítěte ( také v elektronické podobě).

Děti do ŠD potřebují:
- předem vyplněnou elektronickou přihlášku
- přezůvky, převlečení na ven - vše podepsané
- čip na oběd
Těšíme se na vaše děti a vzájemnou spolupráci. Přejeme nám všem veselý a pohodový školní rok ☺ .
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