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Úvod – na čem stavíme naši činnost: 

 
Školní klub je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního 

vyučování a neměl by být chápán ani jako pouhá sociální sluţba, jako hlídání dětí. 

Pedagogická práce ve ŠK má svá specifika – dětem zabezpečuje odpočinek, relaxaci, ale i 

zajímavé vyuţití volného času. 

Děti se zde učí trávit aktivně volný čas, ţít s ostatními, spolupracovat a tolerovat individualitu 

ostatních. ŠK by měl napomoci posilovat osobnost kaţdého jedince, pomoci mu najít se, 

profilovat a dosáhnout úspěchu. 

Důleţitou úlohu má ŠK i v prevenci sociálně patologických jevů. A nesmíme zapomínat ani 

na to, ţe dítě, které absolvovalo školní vyučování, netouţí potichu sedět.  

 

Obsah: 

 
      1)   Cíle ŠVP školního klubu  

 

      2)   Charakteristika prostorových podmínek ŠK, personální podmínky          

      3)   Formy zájmového vzdělávání  

     4)   ŠVP ŠK 

     5)   Práva  a povinnosti dětí 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    1. Cíle ŠVP školního klubu 

 
 efektivně vyuţívat volný čas 

 rozvíjet schopnosti a dovednosti, zájmy, které usnadňují učení 

v souladu s reálnými moţnostmi 

a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi v běţném ţivotě 

 podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a řešení problémů 

 vést k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, spolupráci 

 rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, k prostředí ve kterém ţijí 

 rozvíjet a chránit své fyzické a duševní zdraví a být za ně odpovědný 

 

 

2. Charakteristika prostorových podmínek ŠK, personální podmínky 

 
Školní klub je součástí ZŠ Zachar, Kroměříţ. Tato škola se nachází přímo uprostřed sídliště 

Zachar. Školní klub slouţí především pro ţáky II. stupně, ale mohou je vyuţívat i ţáci I. 

stupně, kteří nenavštěvují ŠD. 

Hlavní základnou pro školní klub je multifunkční učebna, která slouţí v době výuky jako 

učebna projektová a učebna HV. Je vybavená malou knihovnou a sadou her. Dále ŠK vyuţívá 

počítačovou učebnu. ŠK na jednotlivé aktivity a krouţky můţe vyuţívat i tělocvičnu, 

prostorné hřiště, cvičný byt, případně třídy. 

Zájmové vzdělávání vede ve volnočasových aktivitách vychovatel ŠK, který je zároveň i 

učitelem ZŠ. Jednotlivé aktivity – krouţky vedou většinou učitelé školy. V případě nutnosti 

pracuje i samostatná skupina ţáků z I. stupně pod vedením paní vychovatelky. 

 

                      

3.  Formy a obsah zájmového vzdělávání ve školním klubu 

 
1. Volnočasové aktivity 

Navazují na školní vyučování a pro ţáky slouţí jako vyuţití volného času v době mezi výukou. 

Vytváří prostor pro relaxaci, rozvoj tvořivosti i fantazie. Prostřednictvím tohoto působení 

rozvíjíme také osobnost dítěte. Zohledňují se individuální přání. Ţáci jsou vedeni k pěknému a  

společenskému chování, slušnému vystupování, k rozumnému vyuţívání  volného času.   

Aktivity probíhají v multifunkční učebně, pokud vedoucí neurčí jinak. 

Časové rozvrţení volnočasových aktivit  
Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek   

7.05 hod. – 7.55 hod. 

9.40 hod. – 9.55 hod.  

Po výuce, délka určena podle potřeb školy a ţáků a v závislosti na rozvrhu hodin. 

 

2. Krouţky  

Probíhají pod vedením jednotlivých vedoucích (učitelů) v odborných pracovnách, třídách a je 

zde stanovena úplata 200,- Kč za pololetí a ţáka. Krouţky se nabízí vţdy v září a ţáci si mohou 

vybírat z nabídky. Pravidelně se otvírá Cvičení z češtiny, Cvičení z matematiky, Příprava na 

KET. 

Platba 200,- Kč na pololetí je i u skupiny ţáků I. stupně, kteří pracují pod vedením paní 

vychovatelky. 

 

 

 

 

 



4. ŠVP ŠK 

 
Vzdělávací program pro ŠK vychází a navazuje na ŠVP ZV „Škola pro ţivot“. Chceme 

vychovávat dítě tvořivé, odpovědné, tolerantní a schopné komunikace, které bude umět 

ovlivňovat budoucnost a najít si své místo ve společnosti. Toho všeho dosáhneme 

smysluplností výchovy a různorodými metodami práce. 

 

Ve ŠK se ţáci vedou k aktivnímu vyuţívání volného času. Je zde nabídka různých činností, 

které rozvíjí jejich osobnost a zdokonalují jejich kompetence.  

Specifičnost těchto aktivit umoţňuje citlivě a okamţitě reagovat na nálady a potřeby ţáků. 

Podpora ţáků se SVP: 

Veškeré cíle a priority jsou vedeny směrem k rozvoji ţáků v rámci jejich schopností a 

moţností. Proto ve školního klubu mají veškerou podporu i ţáci se SVP, ať jiţ jde o poruchy 

učení, či ţáky nadané. 

 

NAŠE  PRIORITY 

 

TOLERANCE 

TVOŘIVOST 

ODPOVĚDNOST 

Já a kolektiv 

Já a zdraví 

Já a společnost  

KOMUNIKACE 

SMYSLUPLNOST UČENÍ 

 

 

Kompetence 

 

Kompetence k učení – samostatně pracuje na úkolech, dokončí započatou práci, zhodnotí své 

výkony, získané vědomosti dává do souvislostí … 

 

Kompetence k řešení problémů – všímá si dění, problémů, uţívá logických postupů, chápe, 

ţe vyhýbáním se problém nevyřeší, učí se rozlišovat správná a chybná řešení, vymýšlí nová 

řešení 

 

Komunikativní kompetence – vyjadřuje vhodně formulovanými větami myšlenky, otázky, 

odpovědi, pocity; komunikuje bez ostychu i s dospělými a ţáky mimo vlastní kolektiv 

 

Sociální a interpersonální kompetence – samostatně rozhoduje o svých činnostech, 

odpovídá za ně a nese důsledky, projevuje citlivost a ohleduplnost, rozpoznává vhodné a 

nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, agresivitu – dovede se bránit, ve skupině se dovede 

podřídit, prosadit, spolupracovat, respektovat jiné 

 

Činnostní a občanské kompetence – učí se plánovat, organizovat, odpovědně přistupuje 

k povinnostem, uvědomuje si svá práva i práva druhých, podílí se na zdravém a bezpečném 

prostředí svým chováním 

 

Kompetence k trávení volného času – vyuţívá smysluplných činností, dle vlastních 

dispozic, rozvíjí své zájmy 
 

 

 



5. Vnitřní řád ŠK 

1. Povinnosti ţáka 

- plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy    

- po vstupu do budovy se přezout v šatnách do vhodné obuvi (se světlou podráţkou), 

své svršky řádně uloţit do skříněk, šaten 

- do odborných učeben a tělocvičen vstupovat pouze pod vedením vedoucího ŠK, či 

krouţku 

- mezi výukou dopolední a odpolední se nesmí toulat po budově, musí buď opustit 

školu, nebo být ve Školním klubu 
- pečovat o zapůjčené pomůcky a o zařízení školy, v případě poškození nebo úmyslného 

zničení zákonní zástupci nahradí vzniklou škodu 

- po vstupu budovy školy uloţit cenné předměty, nebo vyšší částky peněz u vedoucího 

krouţku, či volnočasových aktivit (za jejich případnou ztrátu škola neručí) 

- chránit zdraví své i svých spoluţáků, předcházet nebezpečí drog 

- oznámit kaţdý úraz či nevolnost vedoucímu krouţku, či volnočasových aktivit 

 

- v prostorách školy (včetně šaten, tělocvičen, školního hřiště) a v průběhu akcí v rámci 

ŠK je všem přítomným zakázáno kouřit a poţívat alkoholické nápoje nebo drogy, 

je zakázán vstup pod vlivem návykových látek a jejich distribuce, nošení do 

školní budovy (v případě podezření na poţití alkoholu je ţák povinen se podrobit 

dechové zkoušce, v případě podezření na pouţití drog je ţák povinen podrobit se 

zkoušce na detoxikaci organizmu) 

- je přísný zákaz pořizovat bez předchozí domluvy zvukové nahrávky, video 

nahrávky, fotografie a šířit nevhodné nahrávky 

- v době práce ve ŠK musí mít ţáci své mobilní telefony, tablety atd. vypnuté a 

uloţené v aktovkách, pokud se nedomluví s vedoucím jinak (je zakázáno dobíjení 

soukromých mobilních telefonů) 

- škola má právo pouţívat fotografie z akcí ŠK při fotodokumentaci v tisku a na 

webových stránkách školy 

2. Organizační záleţitosti 

- vţdy na daný školní rok jsou přijímáni ţáci I. a II. stupně do ŠK na základě přihlášky 

podepsané zákonným zástupcem   

- v průběhu roku můţe zákonný zástupce své dítě písemně odhlásit 

- placené jsou krouţky 200,- Kč za pololetí a skupinová práce ţáků I. stupně pod vedením 

paní vychovatelky 

 

3. Společná ustanovení a bezpečnost 

V krouţcích jsou vedeny výkazy krouţků, ve volnočasových aktivitách seznam docházejících 

ţáků. 

Poučení o bezpečnosti a chování provádí u krouţků vedoucí krouţku na počátku roku a u 

volnočasových aktivit vedoucí školního klubu vţdy před zahájením aktivit. Ţáci pouţívají pro 

vstup hlavní vchod školy. 

Dodrţují se předpisy BOZP a ţáci jsou povinni hlásit kaţdý úraz vedoucímu ŠK, či krouţku. 

V případě úrazu nebo onemocnění dítěte vedoucí krouţku, či VA informuje zákonného 

zástupce a poţádá ho o doprovod dítěte k lékaři. Pokud se nedá se zákonným zástupcem spojit 

a vyţaduje-li to závaţnost úrazu, zajistí škola doprovod k lékaři a zpět do školy.  

Při pohybových činnostech v tělocvičně, či v přírodních podmínkách je třeba volit terén a 

překáţky úměrné věku, klimatickým podmínkám, rozumovému a fyzickému vývoji 

s přihlédnutím ke kvalitě výzbroje a výstroje ţáků.  


