Činnost SD ve školním roce 2007/2008

Naše ŠD končí školní rok s pěti odděleními a celkovým počtem 118 dětí. Práce s dětmi
se nám celkem dařila, nedošlo k žádným zásadním problémům. Běžné nedostatky v chování a
reakcích některých dětí jsme řešili vždy hned s dětmi, případně i s jejich rodiči nebo s paní
ředitelkou.
Dětem jsme nabídli v rámci ŠD tyto kroužky: „Šikovné ruce, Zpíváme si, Počítačový
kroužek a Sportovní hry.
Děti z kroužku „ Zpíváme si" pod vedením Karin Matějíčkové, reprezentovaly ŠD i školu na
Vánočních trzích na Kubánském náměstí a zazpívaly pro radost důchodcům.
I letos jsme připravili spoustu pěkných výrobků na „Vánoční tržnici" a utržili jsme
3.700,- Kč. Peníze jsem rozdělila do jednotlivých oddělení ŠD na nákup drobností a odměn.
V „Den otevřených dveří" jsme uspořádali hry na školní zahradě a děti vyrobily malé občerstvení
pro příchozí a uspořádali jsme výstavu dětských prací.
Během roku jsme byly s dětmi několikrát v kině , v ZOO , v divadle Solidarita v muzeu a na
výstavě.
Akce mimo školu se osvědčily a jsou pro nás a hlavně pro děti zajímaným zpestřením naší práce .
I letos dobře fungovaly zdvojené ranní služby tak, abychom mohli využívat s dětmi před
začátkem vyučování tělocvičnu. Tělocvičnu máme možnost kromě ranních služeb navštěvovat i v
pátek jednu hodinu . Využívali jsme ji hlavně přes zimu Jedenkrát týdně v rámci ŠD děti rády
chodily na počítače. Zvláště pro starší je to milé zpestření.
Rekreační činnosti probíhají převážně na zahradě,občas využíváme hřiště nebo alej u školy.
Vážím si velmi pozitivního přístupu paní ředitelky k potřebám ŠD. Během prázdnin
dostanou děti nové vybavení na školní zahradu za více než 100.000,- Kč.
Kolegyně Brožová opustí od září 08 ŠD budeme mít pouze 4 oddělení s větším počtem žáků
a to z rozhodnutí školského odboru OÚ.
V letošním roce jsme příliš nesuplovaly.Jsme rády,že vedení školy preferuje suplování
z řad důchodkyň. Pro naši práci je důležité, abychom byly neustále ve střehu a svěží. Při
vytížení od 7.00 do 15.00 a déle je to prakticky nemožné.Také já jsem se snažila, aby ze
stejných důvodů suplovaly kolegyně - učitelky jen minimálně.
V naší ŠD nepreferujeme autoritativní přístup k dětem, snažíme se respektovat
osobnost dítěte, dětem naslouchat a vzniklé problémy ihned řešit.
Myslím si, že všechny vytváříme dětem příjemné a podnětné prostředí tak, aby do ŠD
chodily rády, neznamená to ovšem , že si děti mohou dělat co chtějí. I školní družina má své
cíle,které je třeba naplňovat.
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