Zpráva ŠD – leden 2014
Dne 6. 1. 2014 byl na pracovišti zahájen běžný provoz.
Z návrhů do soutěže „O nejvýstižnější název školního kopce“ byl vybrán vítězný název:
MAŘENKA.
Všichni žáci , kteří se akce zúčastnili byli odměněni sladkostí.
ŠD se přihlásila k celorepublikové akci Sněhuláci pro Afriku.
Akce byla z důvodu nepříznivých sněhových podmínek prodloužena do konce února 2014.
Základní informace rodiče získávají na vchodových nástěnkách v obou budovách,
prostřednictvím svých dětí a na webových stránkách ŠD.
Patronem akce na škole : Drahoslava Hobžová, informovanost na ŠD Krnovská zajišťuje
vychovatelka M. Hrubá.
Platby
V polovině ledna jsme zahájili výběr plateb za pobyt v ŠD ve 2. pololetí
škol. roku 2013 / 2014.
Materiální zajištění:
Školní družině byl zakoupen fotoaparát.
Z finančních prostředků za sběr byla do ŠD zakoupena stolová hra 4 v 1 / kulečník, stolní
tenis, stolní fotbal a hokej/ pro všechny věkové skupiny. Na obě pracoviště byla zakoupena
venkovní hra Mikádo.

Družinové akce:
Sběr starého papíru
Dne 13. 1. 2014 bylo ukončeno 1. kolo ve sběru odpadového papíru. Společně s žáky, rodiči
a tříděním papírového odpadu v ŠD jsme nasbírali rekordních 3320 kg a ŠD Mařádkova
získala 4980 Kč na nákup her, Vv a Pv potřeb.
Všichni žáci, kteří se do akce zapojili byli odměněni sponzorsky získanou věcnou odměnou
- kalkulačkou, tři nejúspěšnější sběrači byli odměněni sladkostmi a drobnými věcnými
odměnami – viz vyhodnocení
Poděkování patří Mgr. J. Smijovi a žákům 9. tř., kteří všechen papírový sběr 14. 1. 2014
přeložili do přistaveného kontejneru.
Zápis do 1. tříd
Ve dnech 24. – 25. 1 .2014 proběhl na ŠD Mařádkova Den otevřených dveří, kde si rodiče
budoucích školáků mohli prohlédnout družinové prostory.

Celé Česko čte dětem:
Obě pracoviště se zapojily do 8. ročníku výtvarné soutěže:
„Plakát Celé Česko čte dětem 2014“
soutěže
byla prodloužena do konce února2014.
Uzávěrka

Návštěva v MŠ Sadová
V letošním škol. roce byla pověřena spoluprací s MŠ Sadová vychovatelka
Mgr. V. Trulleyová.
Dne 22. 1. 2014 v odpol. hodinách navštívili vybraní žáci s p. vychovatelkou jmenovanou
MŠ. Žáci si pro děti připravili krátké liter. pásmo se čtením , kreslením a soutěžemi.
Návštěva se vydařila a v měsíci únoru přijdou děti z MŠ na návštěvu k nám.

Zimní olympiáda
Z důvodu špatných sněhových podmínek se družinová olympiáda neuskutečnila. V tomto
měsíci ji nahradí akce Sněhuláci pro Afriku.

Drahoslava Hobžová
Ved. vychovatelka

