ZPRÁVA ŠD – ZÁŘÍ 2014
Školní rok 2014/2015 jsme zahájili přivítáním rodičů žáků 1. tříd. Byli seznámeni
s důležitými informacemi týkajících se provozu ŠD, rodičům byly představeny vychovatelky,
předány chybějící Přihlášky do ŠD a zodpovězeny jejich dotazy.
Byl zahájen výběr plateb za pobyt žáka v ŠD.
V jednotlivých odd. byli žáci seznámeni s Vnitřním řádem ŠD, společně s vychovatelkami si
stanovili pravidla chování ve ŠD. Žáci byli poučeni o bezpečnosti při všech činnostech ve ŠD
a pobytu venku / viz TK /.
Byla provedena výměna místností. Herna pro žáky 2. odd. byla přemístěna do prostornější
místnosti, kde původně byla výtvarná místnost.
Relaxační místnost byla zútulněna vlastní barevnou výmalbou poškozených zdí a novým
kobercem. Rovněž herna ŠD na pracovišti Krnovská byla doplněna kobercem.
Pro činnost ŠD bylo z finančních prostředků za sběr zakoupeno:
5 ks velkých setů pletacích gumiček (s certifikátem), náhradní stavy a gumičky
2 ks maxi stavebnic Geomag
4 ks knižních šablon pro vv činnost dívek
100 ks magnetů
Spolupráce s rodiči:
Materiálně přispěli ŠD také rodiče. Obdrželi jsme omalovánky, výtvarný a textilní materiál,
hry a stavebnice, puzzle, karty.
Děkujeme:
p. Papežové za ušití motivačních polštářků do všech odd. zapojených do družinové hry
Správný družináček
p. Kociánové za puzzle, plyšové hračky a hračky
p. Reichelové za stolní hry a stavebnice, psací a výtvarné potřeby, omalovánky
p. Steuerové za výtvarné potřeby, materiál pro pracovní činnosti, barvy na sklo
p. Schaffartzikové za stolní hry, plyšové hračky a hračky
Zájmové kroužky:
Rodiče byli seznámeni s nabídkou zájmových kroužků.
V pondělí 29. 9. 2014 zahájily činnost dva kroužky: Výtvarné čarování pro 1.tř., který byl pro
velký zájem i z řad žáků 2. tř. rozdělen do dvou skupin, které pracují v lichém a sudém týdnu.
Na pracovišti Krnovská zahájil svoji činnost v rámci ŠD pěvecký sbor pro žáky 1. – 4. třídy.
Projekt Celé Česko čte dětem.
Obě pracoviště zahájila pravidelnou četbu k poslechu. Zapojili jsme se do čtenářské soutěže
Kniho – rej a v tomto měsíci soutěžili s knihou Pufík z Pohádkové Lhoty.
Byla navázána spolupráce s další mateřskou školou v Opavě - MŠ Havlíčkova.
Byla vyhlášena celoroční Soutěž ve sběru papíru.
Rozloučení s létem – projekt ŠD
Na obou pracovištích se uskutečnilo přivítání prvňáčků.
V rámci projektu Vítání prvňáčků se ve ŠD Mařádkova vychovatelky s dětmi v odděleních
seznámily, povídaly si a četly pohádky. Děti byly předány sladkosti a drobné dárečky (rozvrh,

omalovánka, balónek..). Druhá část projektu se uskuteční formou her a soutěží v tělocvičně
ŠD v průběhu měsíce října.
K oficiálnímu uvítání prvňáčků na pracovišti Krnovská došlo dne 22.9.2014 v tělocvičně.
Součástí akce byly soutěže družstev, které rozvíjeli komunikaci a společnou práci dětí.
Na všechny děti posléze čekala sladká odměna a dárečky.
Správný družináček
Ved. vychovatelka vyhlásila celoroční hru – soutěž pro všechna oddělení ŠD.
Žáci si v různých činnostech rozvíjí své pracovní dovednosti, vědomostní znalosti, upevňují si
zásady správného chování, dodržují stanovená pravidla atd. v úkolech vypsaných pro
jednotlivé měsíce.
V září jsme u žáků podporovali a vedli je ke správnému stolování, k umění podělit se o hru,
hračku a úklidu po činnosti. Důraz byl kladen na dodržování stanovených pravidel chování
v jednotlivých odd. V měsíci září se do hry zapojila tři oddělení na pracovišti Mařádkova:
1. odd. – Sovičky
2. odd. – Ježci
3. odd. – Lišáci
Na konci každého týdne je vyhlášen žák, který byl nejsnaživější v plnění úkolů a je odměněn
možností odnést si maskota oddělení(polštářek lišky, sovičky, ježka) na víkend domů.
Na konci měsíce je vyhlášen a odměněn nejúspěšnější hráč z každého oddělení.
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