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Hodnocení činnosti ŠD ve školním roce 2017/2018
Do školní družiny docházelo v průměru po celý školní rok 201 dětí. Bylo
otevřeno 8 oddělení - 5 oddělení v areálu školní družiny a 3 oddělení v budově školy
v učebnách 1.C, 3A a 3C.
S plným úvazkem v září pracovaly paní vychovatelky Š.Jarošová, S.Lubinová
a I.Šmídová. S částečným úvazkem pracovaly paní vychovatelky L.Jenčíková 23
hodin, V.Valo 24 hodin, B.Wollerová 19 hodin, E.Hanakovičová 18 hodin a M.Malá
25 hodin.
Od 9.října 2017 byly úvazky z provozních důvodů změněny. S plným úvazkem
pracovala Š.Jarošová a I.Šmídová. S částečným ůvazkem pracovaly paní
vychovatelky S.Lubinová 22 hodin, L.Jenčíková 25 hodin, V.Valo 24 hodin,
B.Wollerová 21 hodin, E.Hanakovičová 20 hodin a M.Malá 25 hodin.
Z příspěvků školní družiny se od rodičů vybralo celkem 301 800,- Kč.
SRPŠ přispělo školní družině finanční částkou 7 500,- Kč (nákup dárků pro
jednotlivá oddělení na vánoční besídku + drobné odměny za soutěže, odměny
k MDD, knižní odměny na konci školního roku a drobné dárkové předměty –
odměny za soutěže během školního roku).
Páté oddělení školní družiny se zapojilo do výtvarné soutěže pořádané
Karlovarským krajem a společností EKO-KOM a.s. na téma „Hrajeme si s odpady“.
Tématem v jejich kategorii bylo zhotovení „Květinové vázy“. Dále se 5., 6. a 8.
oddělení zapojilo do soutěže vyhlášené Městskou knihovnou v Ostrově „Vánoční
stromkování“. Páté oddělení pod vedením paní vychovatelky V.Valo získalo 1.místo.
Všechna oddělení se aktivně podílela na organizaci „Dne otevřených dveří“.
Školní družina zajistila několik pedagogických praxí. V průběhu měsíce října a
listopadu u nás praktikoval pan Jiří Petrásek – dálkový student Vyšší odborné školy
v Karlových Varech, obor Sociální práce a sociální pedagogika. Celkem absolvoval
39 hodin. Od 30.října do 16.listopadu u nás praktikovala studentka 4.ročníku Střední
pedagogické školy v Karlových Varech Alena Strachová. Od 21.května do 1.června u
nás praktikovaly dvě studentky 2.ročníku Střední pedagogické školy v Karlových
Varech Kateřina Síbková a Tereza Orlová.

Některé činnosti, které byly v tomto školním roce uskutečněny:
- orientační běhy mezi Boreckými rybníky (zaměření: všeobecný rozhled, turistika)

strana 2/2

- karneval v Domě kultury v Ostrově
- koloběžkové závody
- návštěvy Městské knihovny v Ostrově
- návštěvy Ekocentra v Ostrově
- soutěž Videostop
- zimní turnaj ve vybíjené
- vánoční besídky
- rej čarodějů a čarodějnic na školním hřišti
- opékání buřtů
- soutěžní pexesa na různá společenská 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 24.08.2018

za školní družinu
Šárka Jarošová, vedoucí vychovatelka

