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Č.J.: 392/2018 – ZSB 
Platnost od: 1. 9. 2018 

 ŠKOLNÍ KLUB 
 

"Činnost přináší vždy víc než chytrost." 

Quintus Flaccus Horatius 
 

 

Dokument, školní program pro oblast zájmového vzdělávání (školní klub) je přílohou ŠVP ZŠ 

Bartošovice. Součástí dokumentu je vnitřní řád školního klub ZŠ Bartošovice. 

 

1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO KLUBU 

Školské zařízení:   Školní klub ZŠ Bartošovice  

IZO:     150 010 800 

Zřizovatel:    Obec Bartošovice 

Adresa:     ZŠ Bartošovice, Bartošovice 147, 742 54 

Provozní doba:    12:30 - 18:00 

Forma práce:     zájmové kroužky 

Kapacita:    90 žáků 

Tel:     556 758 706 

Vedoucí školního klubu:  Mgr. Goldová Martina 

2 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY ŠKOLNÍHO KLUBU 

Prostory 

- odborné učebny ZŠ Bartošovice 

- kmenové třídy 

- knihovna, klubovna 

- sportoviště (vnitřní i venkovní)  

- Bartošovice 
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 Dostupnost 

- školní klub je umístěn v areálu ZŠ Bartošovice 

- sportoviště v okolí školy 

 

Vybavení               

- společenské hry, hry pro Deskohraní 

- ICT technika, interaktivní tabule 

- audiovizuální technika 

- stavebnice všech druhů 

- vybavení sportovišť 

           

Další požadavky             

- řádné osvětlení 

- dostatek prostoru   

- snadné udržování pořádku 

- bezpečnost 

- vhodný, čistý a hygienicky dobře udržovatelný nábytek přiměřený věku  

 

Organizování činnosti kroužku –  vedoucí kroužku si stanoví roční plán činnosti. 

Činnost se řídí vnitřním řádem školního klubu, který vymezuje konkrétní podmínky ŠK. 

3 PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 

Činnost školního klubu organizuje vedoucí školního klubu, který řídí a pomáhá vedoucím kroužků. 

Ředitel školy zodpovídá za veškerou činnost. 

Vedoucí kroužku je iniciátorem a průvodcem dítěte při volnočasových činnostech, které přímo nebo 

nepřímo řídí, navozuje, motivuje, umožňuje a hodnotí. Vedoucí kroužku má probouzet v účastnících 

aktivní zájem o okolí, sociální kontakty, komunikaci, chuť dívat se kolem sebe a podněty vnímat. Má 

podněcovat a rozvíjet přirozenou zvídavost účastníka činnosti, jeho chuť objevovat i odvahu projevit 

se a ukázat, co všechno zvládne. Tyto žádoucí projevy pak přiměřeně oceňovat a chválit. 
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Profil vedoucího zájmového kroužku: 

- má vysokou míru empatie a dovede projevovat vřelý vztah k účastníkům činnosti (žákům) 

- umí vytvořit příznivé sociální klima, umí efektivně jednat s účastníky 

- zná a umí řídit širokou škálu různých zájmových aktivit přiměřených věku účastníků 

- má organizační schopnosti, umí navozovat a motivovat široké spektrum rekreačních a 

zájmových činností 

- dokáže vybranými aktivitami v účastnících činností vzbuzovat zájem o činnost, podporovat 

jejich sebevědomí a rozvíjet pozitivní stránky osobnosti 

- má právní povědomí související se zájmovým vzděláváním a BOZP 

- zná bezpečnostní předpisy pro práci s účastníky činnosti 

4 PODMÍNKY BOZ 

Podmínky pro hygienické a bezpečné působení: 

- vhodná struktura činnosti a skladba zaměstnání 

- vhodný stravovací a pitný režim (podle věkových a individuálních potřeb žáků ve školním klubu 

- zdravé prostředí užívaných prostorů – podle platných norem (vlastní vybavené prostory, 

odpovídající světlo, teplo, bezhlučnost, čistota, větrání, velikost sedacího a pracovního 

nábytku, hygienické vybavení prostoru – tj. dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 

Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělávání mladistvých) 

- bezpečné pomůcky 

- ochrana účastníků před úrazy 

- výrazné označení všech nebezpečných předmětů a částí využívaných prostorů (např. 

zpracování a zveřejnění provozních řádů kuchyněk), pravidelná kontrola prostor a zařízení 

z hlediska jejich bezpečnosti 

- dostupnost prostředků první pomoci, kontaktů na lékaře či jiné speciální služby, praktická 

dovednost zaměstnanců poskytnout první pomoc 
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Psychosociální podmínky: 

- vytváření pohody prostředí, příznivé sociální klima – otevřenost a partnerství v komunikaci, 

úcta, tolerance, uznání, empatie, spolupráce a pomoc druhému 

- respekt k potřebám jedince a jeho osobním problémům, činnost vycházející ze zájmu účastníků 

a osvojování si toho, co má pro ně praktický smysl, co vede k praktické zkušenosti, všestranný 

prospěch dítěte je hlavním momentem v činnosti 

- věková přiměřenost motivující hodnocení – respekt k individualitě účastníků, hodnocení 

v souladu s individuálními možnostmi a individuálním pokrokem, dostatečná zpětná vazba 

- ochrana před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy 

- spoluúčast účastníků na zařízení – plánování činností, vlastním podílu na případném řízení a 

provádění i následného hodnocení 

- včasná informovanost účastníků - dětí a nezletilých žáků i jejich rodičů o činnosti ve školním 

zařízení 

5 CÍLE ŠKOLNÍHO KLUBU 

- podporovat rozvoj sociálních kompetencí 

- formovat životní postoje 

- vychovávat ke zdravému životnímu stylu 

- posilovat komunikativní dovednosti, tvořící základ sociálních dovedností 

- pomáhat rozvíjet svět fantazie, tvořivé myšlení, poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti žáků  

- podporovat rozvoj logického myšlení 

- podporovat rozvoj fyzického, duševního a sociálního zdraví 

- podporovat vytváření prostředí, založeného na toleranci a úctě k tradicím, hodnotám, 

přírodě a k sobě navzájem 

- pomáhat žákům překonávat těžkosti související se vzděláváním 

- pomáhat žákům nalézt v sobě samých schopnosti, které mohou ovlivnit budoucí výběr 

profese 

 

Tyto základní cíle vzdělávání vedou k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich 

základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, 

účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, 

být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své 
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schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 

rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. 

Tyto základní cíle je ovšem třeba doplnit o cíle specifické pro školní klub: 

 

 „Vychovávat k smysluplnému využívání volného času a vybavovat žáky dostatkem námětů pro 

naplňování volného času.“ 

 

Naplňování cílů se uskutečňuje formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, 

příležitostnými akcemi a nabídkou spontánních aktivit. Má umožňovat odpočinek i přípravu na 

vyučování. 

Základním prostředkem činnosti školního klubu je hra, založená na zážitku účastníků, která obohacuje 

jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a navozuje kladné emoce. 

Hra je silným fenoménem a prosazuje svou existenci vlastními prostředky. Prostupuje životem žáků, 

ale najde si své účastníky i v jiných věkových skupinách. Podmínkou je přitažlivý či zajímavý námět, 

který nabídne hráčům přiměřeně náročný individuální nebo týmový úkol, problém k řešení nebo 

osobní výzvu. Hra musí být postavena na jasném principu a pravidlech, uvedena odpovídající motivací 

a inscenována s vědomím, jak nejlépe v ní lze využít prostředí a navozenou atmosféru. 

 

Zážitky účastníka hry: 

- utkává se s problémem, výzvou, překážkou, soupeřem nebo situací, toto setkání může mít 

charakter individuálního nebo týmového souboje 

- nasazuje své síly (často pro něj netušené), vytrvalost, schopnosti, intelekt, fantazii 

- vstupuje do nejrůznějších rolí, bere ne sebe různé „převleky“ (sociální role) a může zažít 

pocity bezstarostnosti, výlety do světa fantazie, radost ze spontaneity a tvořivosti 

- prožívá nejrůznější emoce: napětí i uvolnění, smutek i radost, vzrušení i uklidnění, nadšení 

 

Svět her nabízí celé spektrum nejrůznějších modelových situací, které se tak mohou stát průpravou na 

skutečný život. Cvičení prostřednictvím modelových situací přitom nemá neblahé společenské 

důsledky. Hra je víc než zábavou, prostředkem relaxace, rekreace a zdrojem radosti. Cennou odměnou 

hráčů jsou totiž především jejich vnitřní pocity. Hra napomáhá rozvoji nejrůznějších a velmi efektivně 

působících složek osobnosti – samostatnosti, zodpovědnosti, tvořivosti, rozhodnosti, schopnosti 

týmové spolupráce, taktickému myšlení a strategickému plánování, učí žáky vyrovnat se s porážkami. 

Především však přivádí jedince k lepšímu poznání sebe samého a jeho dosud utajených schopností, 
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odbouráním nejrůznějších bariér buduje psychickou odolnost, sebevědomí a sebedůvěru. Nabízí 

množství cenných zpětných vazeb: Účastník poznává lépe vlastní osobnost i své místo ve skupině. 

6 CO NABÍZÍ ŠKOLNÍ KLUB ZŠ BARTOŠOVICE 

- zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxací, 

výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivačním projektem 

- u žáků podporuje citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učí je chránit své zdraví, vede je k otevřené 

komunikaci, rozvíjí schopnost spolupracovat a respektovat druhého 

- zaměřuje se na ochranu životního prostředí 

- chce, aby prostor školního klubu byl pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet vhodné klima; 

vede žáky k tvořivosti a rozvíjí jejich estetické vnímání 

- respektuje individuální schopnosti a dovednosti žáků 

- cílem práce klubu je položit základy ke klíčovým kompetencím  

- rozvíjí u žáků jejich schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení 

- spojení žáků různých věkových skupin se osvědčuje jako výhoda – starší předávají své zkušenosti a 

dovednosti mladším. Všechny vedeme k tomu, aby respektovali jeden druhého. 

Jednotlivé vzdělávací cíle jsou slučovány do rozvíjených kompetencí, které vybavují žáky činnostně 

zaměřenými a prakticky užitelnými dovednostmi. Prostřednictvím volnočasových aktivit jsou 

posilovány a rozvíjeny všechny kompetence. 

 

Jak se stát členem školního klubu 

Celková kapacita ŠK je 90 žáků. 

Počet žáků v jednom zájmovém útvaru (kroužek) je nejvýše 14 na jednoho vedoucího kroužku (po 

dohodě s ředitelem školy a zřizovatelem může být počet vyšší, s ohledem na charakter kroužku a formě 

zajištění BOZ). Minimální počet žáků na jednoho vedoucího kroužku je 6 žáků. 

ŠK slouží přednostně k výchově, vzdělávání a rekreaci žáků 2. stupně ZŠ Bartošovice. 

Do ŠK mohou být zařazeni i žáci 1. stupně ZŠ Bartošovice, kteří nejsou přijati k pravidelné denní 

docházce do ŠD.  

 
 O přijetí žáků do školního klubu rozhoduje vedoucí školního klubu na základě vyplněné přihlášky k 

činnosti ŠK a stanovených kritérií pro přijetí. Na zapsání do ŠK není právní nárok. 

 


