Školní rok 2017/18
Školní družinu navštěvuje v tomto roce 324 žáků, kteří jsou
rozděleni do dvanácti oddělení.
V jednotlivých odděleních rozvíjíme tvořivé schopnosti žáků.
Kromě hlavních měsíčních akcí, žáci každého oddělení střídají
zájmovou, přírodovědnou, estetickou, sportovní a
odpočinkovou činnost. Využíváme školní zahradu
s prolézačkami, školní hřiště a učebnu v přírodě.
Naše vychovatelky jsou k zastižení každý den na mobilním
telefonu: 603 438 092 od 6.30 do 7.45 hod a od 11.30 do
17.30 hod
E-mailová adresa:
druzina@fzsmeziskolami.cz
Telefony:
I. odd. – linka 33Renata Šepsová
II. odd. - linka 36 Anna Klimešová
III. odd. - linka 32 Nataša Vidnerová, Mgr. Denisa Červená
IV. odd. - linka 31 Bc. Lenka Štěpánová -vedoucí vychovatelka
V. odd. - linka 28 Jarmila Matičková
VI. odd. - linka 44 Kateřina Klimešová
VII odd. - linka 39 Daniela Neumarová Dis.
VIII. odd. - linka 42 Simona Janoušová
IX. odd. - linka 40 Mgr. Ivana Neradová
X. odd. - linka 41 Markéta Vycudilíková
XI. odd. - linka 25 Bc. Hana Vašáková
XII. odd. – linka 43 Kateřina Zvelebilová

Režim ŠD
Ranní družina: 6.30-7.45 – rodiče si zazvoní na linku 32
Odpolední družina:
12.30-14.00 – rodiče si zazvoní na své oddělení
14.00-15.00 –děti se ze ŠD nevyzvedávají - zájmová činnost
15.00-17.30-službu konající vychovatelka ve vrátnici
Vám sdělí, kde se nachází příslušné oddělení
Školní družina děkuje všem rodičům za sponzorské dary!!
ODDĚLENÍ ŠD:
1. oddělení: Renata Šepsová - D2.poschodí- 1.B + 5.C
2. oddělení: Anna Klimešová – B2.poschodí- 3.D + 4.A
3. oddělení: Nataša Vidnerová - D přízemí- 3.C + 4.C + 4.B
Denisa Červená
4. oddělení: Lenka Štěpánová – D1.poschodí- 2.B +4.B
5. oddělení: Jarmila Matičková – D2.poschodí- 4.D + 3.A
6. oddělení: Kateřina Klimešová - B1.poschodí- 1.D +5.C
7. oddělení: Daniela Neumarová - B2.poschodí- 2.C + 4.A
8. oddělení: Simona Janoušová B2.poschodí – 2.A + 4.A
9. oddělení: Ivana Neradová - B1.poschodí- 1.C + 3.A
10. oddělení: Markéta Vycudilíková- B1.poschodí- 1.A + 4.C
11. oddělení: Hana Vašáková – D 2.poschodí- 3.B + 4.B
12.oddělení: Kateřina Zvelebilová - B 2.poschodí- 2.D + 3.A
KROUŽKY ŠD:
Tyto kroužky jsou pouze pro žáky ŠKOLNÍ DRUŽINY a
jsou v rámci školní družiny pro děti ZDARMA.

Vzhledem k tomu, že kapacita je omezena, může každý žák
navštěvovat pouze jeden bezplatný kroužek. Děkujeme za
pochopení.
Zápis do kroužku proběhne v úterý 12. září od 16:00 hod ve
vestibulu školy. Po naplnění kroužků bude zápis ukončen.
Kroužky budou probíhat od října do května
V tomto školním roce budou otevřeny pro děti, které
navštěvují školní družinu v pondělí, v úterý, ve středu a ve
čtvrtek tyto kroužky:
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pracovní činnosti-různé techniky a materiály,
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tvoření s různých materiálů, přírodnin, věkově neomezeno

14:00-15:30

Jóga

cvičení pro zdravé tělo, protažení, posílení, vhodné pro1. a 2. třídu
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pracovní činnosti- různé techniky a materiály,
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cíl kroužku
luštění, hádanky, rozšíření slovní zásoby, rozvoj paměti,
logického myšlení, vhodné pro 2. a 3. třídu
základy angličtiny hravou formou, vhodné pro 1. a 2. třídu
vycházky do okolí školy spojené s poznáváním přírody a ekologií,
není věkově omezeno
skupinové hry v přírodě nebo ve škole, není věkově omezeno
práce s papírem, rozvoj jemné motoriky, není věkově omezeno
vycházky s programem, dětské hřiště, posilovací hřiště,
sportovní činnosti dle sezóny a počasí
cvičení a sportovní hry, vedené učiteli tělesné výchovy

kresba, malba, práce s modelovací hlínou, zaměřené na koně,
věkově neomezeno
vycházky do okolí školy, společné hry s míčem, švihadly
létající talíře, vhodné pro 1. a 2. třídu

