Hodnocení činnosti ŠD ve školním roce 2018/2019
Do školní družiny docházelo po celý školní rok v průměru 191 žáků. Bylo otevřeno
8 oddělení, 5 oddělení v areálu školní družiny a 3 oddělení v budově školy
v učebnách 2.C, 3.C a 4.A.
S plným úvazkem pracovaly paní vychovatelky Š.Jarošová a I.Šmídová. S částečným
úvazkem pracovaly paní vychovatelky: S.Lubinová - 23 hodin, L.Jenčíková – 25 hodin,
J.Vlčková – 24 hodin, Bc.B.Wollerová – 19 hodin, E.Hanakovičová – 19 hodin
a M.Malá DiS – 20,5 hodin.
Z příspěvků školní družiny se od rodičů vybralo celkem 285 750 Kč,-.
SRPŠ přispělo školní družině finanční částkou 7 500,- Kč (nákup drobných dárkových
předmětů na vánoční besídku, odměny za soutěže v průběhu celého školního roku,
sladké odměny k MDD, rej čarodějnic…, knižní odměny na konci školního roku.
Z finančních prostředků školy byly zakoupeny potřeby pro výtvarné a pracovní
činnosti za 15 000,- Kč, dále byly zakoupeny knihy na společensky prospěšnou činnost
Ladislav Špaček: „Dědečku vyprávěj“, Dědečku ještě vyprávěj“, „Dědečku, už chodím
do školy“ a knihu pro společensky-vědní činnost „Český rok“.
Školní družina se zapojila do soutěže vyhlášené Městskou knihovnou v Ostrově
„Vánoční stromkování“. Páté oddělení pod vedením paní vychovatelky J.Vlčkové získalo
1. místo. Všechna oddělení se aktivně podílela na organizaci „Dne otevřených dveří“.
Žáci ŠD se také účastnili vystoupení na školní akademii v Domě kultury k 60. výročí
školy. Paní vychovatelka Š.Jarošová nacvičila s žáky pohádku „Strašící škola“, paní
vychovatelka S.Lubinová tanec „Buchet je spousta“ a paní vychovatelky
Bc.B.Wollerová a E.Hanakovičová společně secvičily taneční vystoupení Zumba.
Paní vychovatelka L.Jenčíková tancovala s kolegyněmi ze školy v nacvičeném
vystoupení „Poupata“.
V době od 20. do 31. května zajistila školní družina pedagogickou praxi pro studentku
3. ročníku Střední pedagogické školy v Karlových Varech Adélu Orlovou.

Některé další činnosti, které byly v tomto školním roce uskutečněny:
- koloběžkové závody
- opékání buřtů

- orientační běh v přírodě – téma zdravověda, doprava
- návštěvy Ekocentra v Ostrově
- návštěva příslušníků Městské policie Ostrov – ukázka policejního zásahu a výcviku
služebního psa
- vánoční besídka
- beseda v tělocvičně školy – téma: „Ochrana vlků ve volné přírodě“
- zimní turnaj ve vybíjené
- karneval
- videotest
- soutěžní pexesa na různá témata v MDDM
- atd…

Děkujeme všem příznivcům školní družiny, kteří na nás pamatují. Uvítali jsme jejich
pomoc, ať už se jednalo o papíry na kreslení, drobné dárkové předměty, atd…
Zachovejte nám přízeň.

V Ostrově dne 05.07.2019

za školní družinu
Šárka Jarošová, vedoucí vychovatelka

