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Hodnocení činnosti ŠD ve školním roce 2021/2022

       Do školní družiny docházelo v průměru 143 žáků. Bylo otevřeno 7 oddělení, 5 
oddělení v areálu školní družiny a 2 oddělení v budově školy v učebnách 2. A a 7. B. 
Žáci všech oddělení školní družiny se vzdělávali podle vzdělávacího programu Švp 
pro ŠD z 2. 9. 2019. 

       S plným úvazkem pracovala jedna vychovatelka (Š.Jarošová), s částečným šest 
vychovatelek (S.Lubinová, I.Šmídová, L.Jenčíková, J.Vlčková, K.Ševčíková, D. Držíková 
–září a říjen, v listopadu vystřídána  V.Valo, která se vrátila po mateřské dovolené).  
Dále ve školní družině pracovaly tři asistentky pedagoga (v 1.oddělení u žákyně 
Anety Pekárkové – D.Syptáková, ve 2. oddělení u žákyně Valérie Šochmanové – 
J.Žďárská a 5.1.2022 byla přidělena asistentka k žákovi Šimonu Šťovíčkovi ve 3. 
oddělení – H.Košinárová).

       V návaznosti na výpadek prezenční výuky způsobené pandemií Covid 19 bylo 
realizováno doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Do tohoto projektu se 
zapojily i vychovatelky L. Jenčíková a V. Valo. Doučovaly dvě hodiny týdně. Jednalo 
se o tyto žáky: Doan Vu Minh Hung, Matthew Řezáč, Lucie Jágrová, Tereza 
Gloserová, Denisa Lifková, Jana Suchomelová. Dle potřeby byli do doučování 
zařazováni žáci po dlouhodobější absenci.

       SRPŠ přispělo školní družině na nákup drobných dárků a sladkostí na vánoční 
besídku a rej čarodějnic a čarodějů.  
 
       První pololetí školního roku jsme byli ještě hodně omezeni nutnými opatřeními 
proti šíření Covidu 19. Průběžně  nám některé třídy musely nastoupit povinnou 
karanténu. Bylo nutné  dodržování zvýšených hygienických návyků ( nošení 
respirátorů, zvýšená hygiena rukou, dezinfekce, větrání, testování….).  Některé 
naplánované akce nešlo uskutečnit. Ochranná opatření vygradovala vzhledem 
k zhoršující se epidemiologické situaci v lednu a únoru, kdy bylo nutné u některých 
tříd přejít na tzv. ochranné režimy. Tyto třídy bylo nutné izolovat. Z toho důvodu 
docházelo ke změnám v organizaci školní družiny. V průběhu měsíce března se 
začala situace v souvislosti s Covidem 19 uklidňovat. Bylo možné začít pořádat 
společné akce, besedy, navštěvovat DK, knihovnu, ….. 

     21.3.2022 na naši školu začali přicházet žáci z Ukrajiny. Začaly probíhat   
aklimatizační pobyty. V prvních čtrnácti dnech pomáhaly i vychovatelky školní 
družiny. Provedly děti po městě, ukázaly školu, …. 

     Do školní družiny byli přijati dva žáci z Ukrajiny Alexandr Bolharov a Anton     
Serebrakov. 
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        V době od 16. do 27.5.2022 zajistila školní družina pedagogickou praxi pro tři  
studentky Střední pedagogické školy v Karlových Varech. Jednalo se o dvě 
studentky 2. ročníku Miluši Lubinovou a Kateřinu Demčákovou a jednu studentku 
3. ročníku Annu Chernyavskou.

        

         Výběr akcí, které byly v tomto školním roce uskutečněny:

- návštěvy Ekocentra v Ostrově 
- filmová představení v DK
- orientační běhy v přírodě: téma ekologie, doprava, všeobecný rozhled
- závody na koloběžkách
- soutěžní pexesa na různá témata 
- čertovská stezka mezi Boreckými rybníky
- vánoční besídka
- štafetové závody družstev
- turnaj ve vybíjené
- návštěvy knihovny
- rej čarodějů a čarodějnic na školním hřišti
- videotest
- karneval
- návštěva příslušníků Městské policie Ostrov
- malování na chodníku
- oslavy MDD

        Děkujeme všem příznivcům školní družiny, kteří na nás pamatují. Uvítali jsme 
jejich pomoc, ať už se jednalo o papíry na kreslení, drobné dárkové předměty či 
sladké odměny.

V Ostrově 04. 07. 2022                                                            za školní družinu

                                                                                     Šárka Jarošová, vedoucí vychovatelka  


