Školní družina ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance

Září 2020

Paušální poplatek školní družiny je 200 Kč/měsíc.

Září - prosinec 800Kč (doba splatnosti do 30. září 2020)
Leden - červen 1200Kč (doba splatnosti do 26. února 2021)
V letošním roce pracuje školní družina v sedmi odděleních.
Provoz školní družiny:
Po - Čt od 7:00 - 17:30
Pá od 7:00 - 17:00
• ranní a koncová družina - zvonek 8. A
• zákonný zástupce nesmí vstupovat do školy, kromě vestibulu školy
• zajištění pitného režimu je možné doplnění pití do vlastní nádoby ve školní jídelně. Jinou
variantou je možnost nákupu na kartičku COME
• oběd 12:00 – 12:30, odpočinková část (četba, rozvoj komunikace, relaxační hry), první
týden školy oběd od 11:30 – 12:15
• organizovaná činnost:
- Den výtvarné činnosti (malování, pracovní činnost)
- Den sportu (tělocvična, školní hřiště)
- Den vzdělanosti – tématické vycházky
- Den relaxace (soutěže, tělocvična, hřiště, kuchyňka)
• pokud je vycházka mimo školu do 16:00, informace jsou oznámeny na nástěnce družiny
den předem

Kontakty :
služební mobil 732 713 805 do 17:00, kancelář školy 222 252 089
• v akutních případech na e-mail: bozena.raabova@nasmetance.cz , sd@nasmetance.cz,
skola@nasmetance.cz
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I. oddělení
p. vychovatelka Anna Smutná
II. patro východ -třída 1. A
zvonek 1. A

II. oddělení (2. A + 4. A)
p. vychovatelka Božena Raabová
II. patro západ – třída 2. A
zvonek 2. A

III. oddělení
p. vychovatelka Jitka Kolaříková
II. patro střed. třída 1. B
zvonek 1. B

VII. oddělení (2. B +4. A)
p. vychovatelka Bc. Dagmar Brandnerová
II. patro východ – třída 3. B
zvonek 3. B

IV. oddělení
p. vychovatelka Mária Hervertová
II. východ – třída 2. B
zvonek 2. B

V. oddělení (4. B + 4. A část)
p. vychovatelka DiS. Lucie Barotová
II. západ – třída 4. B
zvonek 4. B

VI. oddělení (3. A + 4. A)
p. vychovatelka Svitlana Pop
II. patro západ – třída 3. A
zvonek 3. A

Školní klub 5. – 6. tř.
p. vychovatelka Kamila Chloubová
II. západ – třída 4. A
zvonek 4. A

Vycházky ŠD
Po dobu zvýšených hygienických opatření budou probíhat akce mimo školu
v omezené míře. Aktuálně jsou omezeny na pobyt venku formou vycházek a
sportovních aktivit na školním hřišti a zahradě.
Veškeré informace školní družiny budou zveřejněny na nástěnce ve vestibulu
školy nebo webu školy.

Zájmová činnost ŠD

Činnost školní družiny je pestrá, rozmanitá, přizpůsobená věkové kategorii dítěte.

Aktivity na měsíc září
9. 9.

1. A, B
2. A, B
3. A, B

Seznamovací hry v přírodě
Štafetové hry ne školním hřišti
Orientační hra na zahradě

16. 9. 1. třída

Zábavné sportovní soutěže na školním hřišti
- přenášení míčků
- hod na cíl (plechovky)
- běh na čas slalom
3. B + 4. A, B Poznávací vycházka v Riegrových sadech

23. 9. 1. A, B Štafetové hry
2. A, B Orientační hra- „Cesta za pokladem“
3. + 4. třída Turnaj ve vybíjené
30. 9. 1. A, B Zábavná orientační hra na zahradě
2. + 3. třída Podzimní tvoření
4. B – zábavné sportovní soutěže na školním hřišti
V případě nepříznivého počasí se aktivity přesunou na měsíc říjen.

Prezentace dětských prací a výrobků můžete vidět na nástěnce ŠD ve vestibulu školy

Těšíme se na Vás!

