Zpráva ŠD – září 2015
Do ŠD Krnovská nastoupilo celkem 198 žáků. Pracoviště Mařádkova navštěvuje 120 žáků,
pracoviště navštěvuje 78 žáků.
Rodiče žáků byli seznámeni s důležitými informacemi týkající se provozu ŠD, byli seznámeni
s nabídkou družinových zájmových kroužků, rodičům byly představeny vychovatelky,
předány Přihlášky do ŠD a zodpovězeny jejich dotazy.
V jednotlivých odd. byli žáci seznámeni s Vnitřním řádem ŠD, společně s vychovatelkami si
vytvořili pravidla chování ve ŠD. Žáci byli poučeni o bezpečnosti při všech činnostech ve ŠD
a pobytu venku.
Byl zahájen výběr plateb za pobyt žáka v ŠD v 1. pololetí 2015/2016.
Relaxační herna je od září využívána také pro scházení dětí v RD a odpoledne od 15.30 hod.
Na pracoviště ŠD Mařádkova nově nastoupila p. vychovatelka Olga Kolečkářová.
Sponzoři:
ŠD obdržela sponzorské finanční dary od firem Opatisk a Pekařství Knappe.
Pro činnost jsme získali 3 500 Kč.
Pro činnost ŠD bylo zakoupeno:
6 kopacích míčů
Kuličková modelína
Na pracoviště ŠD Krnovská byl pro děti zajištěn hrací koberec také do druhé herny (2. tř.).
Pro obě pracoviště byl zajištěn sportovní set pro hru Bee Ball. Zařadili jsme se tak mezi
družiny, které tuto hru zařadily do své činnosti a budeme se zúčastňovat Bee Ball turnajů.
Spolupráce s rodiči
S materiálním vybavením družiny nám ve velké míře pomáhají a vycházejí vstříc rodiče dětí.
Již v září jsme obdrželi omalovánky, pexesa, knížky, výtvarný materiál, hry a stavebnice,
puzzle, karty, magnety a finanční prostředky. Děkujeme.
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 Bertík a Čmuchadlo.
Soutěže:
Žáci ŠD byli přihlášení do okresní soutěže v Jízdě na kolečkových bruslích. Tato soutěž však
byla pro nepřízeň počasí 2 krát zrušena.
Rovněž turnaj v Bee Ballu, na který se děti velice těšily, byl ze stejného důvodu zrušen.
Byla vyhlášena celoroční Soutěž ve sběru papíru (ŠD Mařádkova).
Děti z oddělení Soviček, Medvídků a Lvíčat se v září vydaly na tematické vycházky
do městských sadů, navštívily dětské hřiště na nám. sv. Hedviky.
V krásném slunečném počasí jsme ke hrám a sportovním činnostem hojně využívali školních
zahrad.

Měsíc září byl zaměřen na seznamování s novými kamarády, prostředím, pedagogy
a personálem školy, nastavení pravidel kamarádství, seznamování s činnostmi a se životem
ve ŠD.
Drahoslava Hobžová
Vedoucí vychovatelka

