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Program našeho školního klubu usiluje o vytvoření zdravé osobnosti odolné vůči negativním
vlivům, která bude znát svou cestu a najde svoje místo ve zdravé skupině.
Školní klub navštěvují převážně žáci 4. – 9. ročníku. Kroužky školního klubu mohou však
také navštěvovat děti zapsané do školní družiny.
Cíle školního klubu:
- prostřednictvím školního klubu nabízíme smysluplné využití volného času
- rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
- vytváříme u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání
životních situací, rozvíjíme citlivé vztahy k lidem, prostředí a přírodě
- učíme žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví
- rozvíjíme pohybové vlastnosti
- rozvíjíme kulturně estetické dovednosti
- vytváříme vztah k místu a prostředí, ve kterém žijeme
Formy vzdělávání
V zájmových kroužcích jsou dány týdenní, popř. 14-denní skladbou řízených činností a
představuje zejména vzdělávací, řízené a organizované aktivity a činnosti zájmového
vzdělávání. Zájmové vzdělávání probíhá ve sportovně-pohybových, estetických, výtvarných a
vzdělávacích kroužcích, které jsou otevírány dle zájmu dětí a možností daných vyučujících
v konkrétním školním roce.
Příležitostná činnost je dána výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační
činností organizovaná nepravidelně dle potřeb a zájmu dětí a možností školního klubu. To vše
ve spolupráci se školní družinou (akce, výlety, projekty atd.). Spontánní činnost školního
klubu v době mezi vyučováním je založena především na hrách přinášející dětem nové
znalosti a dovednosti, využívá se především forma individuální práce a kamarádské
komunikace.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení - učíme žáky vybírat vhodné způsoby, třídit a vyhledávat informace,
experimentovat, poznávat cíl učení, vedeme je k dokončení své práce, hodnocení, řešení
otázek a odpovědí.
Kompetence k řešení problémů - učíme žáky vyhledávat správné řešení problémů, ověřovat
prakticky správnost řešení, dokončit započatou práci.
Kompetence komunikativní - učíme žáky komunikovat s ostatními dětmi i dospělými, umět
vyjádřit své myšlenky a pocity řečí, gestem a dalšími prostředky. Vedeme žáky k ovládání své
řeči.
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Kompetence sociální a personální - učíme žáky pracovat v kolektivu, nést zodpovědnost za
své jednání, poznávat, co je správné a co je špatné, vnímat agresivitu, šikanu, pomáhat svému
kamarádovi, podřídit se, respektovat ostatní.
Kompetence občanské - seznamujeme žáky s kulturním děním a tradicemi, učíme je dbát na
společenské chování a bezpečnost. Vedeme je k hodnocení a řízení, využívání získaných
znalostí.
Kompetence pracovní - vedeme žáky k orientaci v možnostech smysluplného trávení
volného času. Učíme žáky vybrat si zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjet své
zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech.
Materiální podmínky
Kroužky ve školním klubu mají dobré materiální podmínky, k dispozici máme třídu
hudební výchovy, místnost pro výrobu keramiky, která je vybavena pecí k vypalování
keramiky, tělocvičnu dobře vybavenou sportovním nářadím a náčiním, školní hřiště,
k dispozici jsou rovněž třídy, plavecký bazén, školní kuchyňka, počítačová místnost.
Podmínky přijetí
Činnost zájmových činností školního klubu je určena pro žáky prvního i druhého stupně.
Účastníkem může být jak družinové, tak i nedružinové dítě. Žáci jsou přijímání na základě
řádně vyplněné a odevzdané přihlášky do zájmového kroužku. O přijetí do zájmových
činností školního klubu rozhoduje lektor kroužku, popř. vedoucí školního družiny. V případě
nepřijetí jsou rodiče informováni písemným vyjádřením. Přihláška obsahuje údaje potřebné
pro přijetí dítěte do zájmové činnosti školního klubu, přijetí není nárokové. Účastníci
zájmových kroužků klubu jsou evidováni v Třídních knihách jednotlivých kroužků. Předčasné
ukončení činnosti kroužku musí být ohlášeno písemně rodičům nebo zákonným zástupcům
dítěte. V případě písemného, odůvodněného odhlášení dítěte z kroužku v průběhu jeho
činnosti může být účastníkovi po odečtení nákladů vrácena část úplaty
Personální a ekonomické podmínky
Kroužky jsou vedeny pedagogickými pracovníky školy nebo externími pracovníky
s požadovaným pedagogickým (odborným) vzděláním.
Provoz Školního klubu
ŠK probíhá v odpoledních hodinách po ukončení výuky. Většinou je v rozmezí 1 – 2
vyučovacích hodin. ŠK probíhá od října do května. Za ŠK je vybírána úplata, která slouží
k nákupu materiálu a pomůcek.
Hygienické a bezpečnostní podmínky
Hygienické podmínky máme vyhovující. Ve všech prostorách, kde probíhají kroužky,
je zdravé prostředí - odpovídající světlo, teplo, čistota. Každý učitel žáky pravidelně
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informuje o bezpečnosti při jednotlivých činnostech v kroužcích. Pravidelně kontrolujeme
prostory a zařízení z hlediska jejich bezpečnosti (nářadí v tělocvičně, školní kuchyňku,
keramickou pec). Prostředky první pomoci máme dostupné. Žáky chráníme před úrazy.
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