
 

 

    příspěvková organizace, Hlavní 78, 747 25 Sudice  
  

 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2019/2020 

 

 RANNÍ DRUŽINA - 6.30 - 7.40 hodin 

PONDĚLÍ Ester Medková, DiS. 

ÚTERÝ Ester Medková, DiS.  

STŘEDA Ester Medková, DiS. 

ČTVRTEK Ester Medková, DiS. 

PÁTEK Mgr. Kateřina Hrubá 

 

 

 ODPOLEDNÍ DRUŽINA – 11.30 – 16.00 hodin 

 

1. ODDĚLENÍ: 1.,2. třída 

PONDĚLÍ 13.00 – 14.30 hodin - Mgr. Kateřina Hrubá 

ÚTERÝ 12.30 – 15.00 hodin – Monika Fojtíková 

STŘEDA 12.30 – 15.00 hodin – Monika Fojtíková 

ČTVRTEK 12.30 – 16.00 hodin – Monika Fojtíková 

PÁTEK 12.30 – 16.00 hodin – Monika Fojtíková 

 

 

2. ODDĚLENÍ: 3., 4., 5., 6., 7. třída 

PONDĚLÍ 11.30 – 16.00 hodin – Ester Medková, DiS. 

ÚTERÝ 11.30 – 16.00 hodin – Ester Medková, DiS. 

STŘEDA 11.30 – 16.00 hodin – Ester Medková, DiS. 

ČTVRTEK 11.30 – 15.30 hodin – Ester Medková, DiS. 

PÁTEK 11.30 – 15.00 hodin – Ester Medková, DiS. 

 

 



PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY 2019/2020 

 

1) Ranní družina: 6.30 – 7.40 hodin  

 příchody dětí, docházka, volné zaměstnání, hry  

 7:40 odchod dětí do tříd  

 

2) Odpolední družina: 11.30 – 16.00 hodin 

 11.30 - 12.00 hodin - hygiena, stolování, oběd 

 12.00 - 13.00 hodin - odpočinková činnost - odstraňování únavy žáků z vyučování - 

optimální řešení odpočinku dle individuálních potřeb dětí - vytváření celkové duševní 

pohody dětí - relaxace, odpočinek na koberci a pohovce, prohlížení obrázků, četba 

dětských knih a časopisů, poslech hudby, rozhovory, vyprávění, klidové hry a hry 

rozvíjející smyslové vnímání, didaktické a skupinové hry, posilování jemné motoriky, 

pracovní listy (jazykolamy, kvízy, hádanky, bludiště, křížovky) karty, kvarteto, pexeso  

 13.00 – 15.00 hodin – zájmová a rekreační činnost – celoroční projekt „Křížem 

krážem po celém světě“, jednodenní projekty, projektové dny mimo školu, 

přírodovědné, výtvarné a praktické činnosti, výukové programy na PC, sportovní 

činnosti v tělocvičně, pobyt a pohybová aktivita na čerstvém vzduchu, vycházky, 

příprava tanečních vystoupení, sledování pohádek, poslech hudby, soutěže, didaktické 

hry a konstruktivní hry, akce družiny dle měsíčních plánů ŠD 

 15.00 - 16.00 – odpočinková činnost a příprava na vyučování, individuální hry dle 

dětí, postupné odcházení dětí domů, úklid ŠD 

 

 

 

 


