
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Něco o nás:  

Posláním školní družiny pro zájmové vzdělávání je motivovat, podporovat a vést žáky  

k rozvoji osobnosti zejména smysluplným využitím volného času nabídkou vhodných aktivit  

v prostředí příjemném pro žáky i pedagogy.  

Pro děti a žáky připravujeme zajímavý a pestrý program . 

Rekreační činnost i probíhají v atriu  s průlezkami, arboretu školním hřišti  nebo v okolí školy. 

Ke svým hrám využíváme samostatné herny a třídy vybavené moderním nábytkem a hračkami 

a také odborné učebny - cvičnou kuchyň, tělocvičny, multimediální učebnu, učebnu výpočetní 

techniky. 

V hernách je umístěn monitor, kamera snímá vestibul š koly ...  

 
 

Plánované akce:  

Výlety do přírody a za poznáním – Hradec nad 

Moravicí, Raduň, Kružberk… 

Malování na chodník, Lampiónový průvod, 

Zpívání u stromečku, Maškarní karneval, Styling 

show, Ukaž, co umíš, Zlatý slavíček, Sněhový 

sochař, Bláznivá olympiáda ... 

Akce pro rodiče s dětmi - Drakiáda, Vánoce ve 

škole, Velikonoční zdobení … 

Účast na soutěžích - sportovní, výtvarné, 

keramické, dopravní … 

Spolupráce s knihovnou P. Bezruče, s kulturní 

organizací OKO, návštěvy kina, muzea, solné 

jeskyně... 

Do nabídky celodružinových akcí jsme zařadili 

nově Nerf ligu, deskoherní maraton, další turnaje a 

výzvy 

 

Školní rok 2019/2020 ve 

školní družině při ZŠ Opava 

Šrámkova 4, družině, která se 

kvalitně postará o volný čas 

vašich dětí. 

Školní rok 2019/2020 ve 

školní družině při ZŠ Opava 

Šrámkova 4, družině, která se 

kvalitně postará o volný čas 

vašich dětí. 

Školní rok 2020/2021 ve 

školní družině při ZŠ Opava 

Šrámkova 4, v družině, která 

se kvalitně postará o volný čas 

vašich dětí. 



 

 

 

 

 

 

  

  

Kroužky: 

Dle zájmu žáků. 

Výtvarný, keramický, 

angličtina, deskové hry, hokus pokus, 

 kytara, počítače hrou, 

atletika, florbal, házená, NERF liga, pohybové 

aktivity,… 
 

Praktické informace: 

Provoz je od 6:00 – 17:00 hod. (mimo dobu vyučování)  

Úplata za zájmové vzdělávání žáků ve ŠD je 400,- Kč za 

jedno pololetí včetně zapojení do zájmových kroužků.  

U kroužků výtvarných a keramických je vybírán příspěvek 

na materiál. Úplata za zájmové vzdělávání žáků ve ŠK je 

150,- Kč za školní rok. 

Provoz v době prázdnin je koordinován zřizovatelem. 

ŠD je určena dětem přípravné třídy a žákům 1. - 5. třídy. 

ŠK je určen žákům 6. - 9. tříd. 

O všech připravovaných akcích jsou zákonní zástupci žáků 

informování prostřednictvím letáčků a webových stránek 

školy www.skola-opava.cz. 

 

Kontakt: 

ŠD a ŠK při ZŠ Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace, Šrámkova 4, 747 05, Opava 

Vedoucí vychovatelka: Vladislava Feilhauerová - tel. 604 423 631 - email: druzina@skola-opava.cz 

 


