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Identifikační údaje:
Název ŠK
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Sídlo

Nad Rybníkem 401, 67906 Jedovnice

Ředitel školy:

Mgr. Bc. Michal Souček

ŠVP vypracoval

Emil Srnec, vedoucí školního klubu

ŠVP schváleno školskou radou dne:

25. 1. 2016

ŠVP projednáno pedagogickou radou dne:

25. 1. 2016

ŠVP nabývá účinnosti od

1. 9. 2016

Charakteristika, umístění, vybavení ŠK
Školní klub je určen přednostně pro žáky 3. - 9. ročníku ZŠ Jedovnice.
Školní klub je součástí základní školy, klubovnu má v 2. poschodí školní budovy.
ŠK má k dispozici klubovnu.
K pohybovým aktivitám využívá dětské hřiště s pískovištěm, průlezkami,
houpačkami, altánem a stolem na stolní tenis, venkovní hřiště, tělocvičnu ZŠ
vybavenou nářadím a náčiním i sportovní halu SPŠ, dále učebnu výpočetní
techniky, školní dílnu.
Stravování dětí probíhá ve školní jídelně. Pitný režim je zajištěn ve školní jídelně a z
vlastních nápojů, vychovatel dohlíží na pitný režim.
Materiální podmínky školního klubu jsou velmi dobré. Průběžně jsou dokupovány
sportovní potřeby, hry, stavebnice a ostatní materiální vybavení.
Školní klub organizuje různé sportovní soutěže (skok do dálky, hod kriketovým
míčkem do dálky, střelba na koš, turnaj ve stolním tenisu atd.), výlety(turistické,
cykloturistické, bruslení.), šachové turnaje, umělecké soutěže (recitace, zpěv,
kreslení.)
Zajišťuje chod zájmových kroužků a to sportovní, umělecké, vzdělávací…

Personální podmínky
Chod školního klubu zajišťuje vedoucí ŠK a vedoucí jednotlivých kroužků z řad
zaměstnanců školy i externistů.
Program ŠK navazuje na výchovně vzdělávací činnost školy. V maximální možné
míře je zařazována tělovýchovná činnost, výtvarná činnost a práce s netradičním
materiálem.

Cíle vzdělávání:
Snažíme se o rozvoj dítěte, jeho učení a poznávání. Dbáme na osvojování
základních hodnot, na kterých je založena naše společnost. Zaměřujeme se, aby se
děti uměly projevovat jako samostatná osobnost. Utváříme vědomí ke státní

příslušnosti a respektu k etnickým skupinám, uplatňujeme princip rovnosti žen a
mužů. Získáváme a uplatňujeme znalosti o životním prostředí a bezpečnosti a
ochraně zdraví. Vybavujeme žáky pro trávení volného času. Hlavním úkolem naší
práce je položit základy ke klíčovým kompetencím, které můžeme zároveň chápat i
jako cíle žáků.
Klíčové kompetence jsou souhrn vědomostí, schopností a postojů, které děti
získávají v průběhu docházky do školního klubu. Budou se prolínat všemi
činnostmi zájmového vzdělávání.

1/

2/

3/

KOMPETENCE K UČENÍ:
-

učí se s chutí, práci dokončí,

-

klade si otázky, hledá na ně odpověď,

-

získané vědomosti dává do souvislostí,

-

uplatňuje v praktických situacích a dalším učení.

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU:
-

všímá si dění okolo,

-

snaží se řešit situace,

-

při jejich řešení užívá logické, matematické, empirické postupy,

-

chápe, že vyhýbání se řešení problému nevede k cíly

-

započaté činnosti dokončuje.

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE:
vyjadřuje sdělení, myšlenky, otázky, odpovědi vhodně formulovanými
větami,
-

komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, kultivovaně.

4/

SOCIÁLNÍ A INTERPERSONÁLNÍ KOMPETENCE:
-

samostatně rozhoduje o svých činnostech,

-

uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky,

-

projevuje ohleduplnost, citlivost,

-

rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu,

spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit – přijmout
kompromis,
-

5/

respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi.

ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE:
-

učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit,

-

odhaduje rizika svých nápadů,

-

odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem,

-

uvědomuje si práva svá i druhých,

chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí
(přírodní i společenské),
-

6/

dbá na své osobní zdraví i druhých.

KOMPETENCE K TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU:
-

orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času,

-

umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic,

rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních
činnostech,
-

dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času.

Ekonomické podmínky
Výše úplaty za zájmové vzdělávání: viz vnitřní řád ŠK. Snížení nebo promítnutí
úplaty provádí ředitel školy dle vyhl. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání - viz
vnitřní řád.

Podmínky přijímání uchazečů
Do ŠK se děti přihlašují přihláškou s podpisem rodičů a zaplacením ročního
příspěvku 300,- Kč.
Docházka není povinná, v jednotlivých kroužcích se eviduje do knihy docházky
příchod i odchod žáků.

Podmínky průběhu vzdělávání
Za bezpečnost dětí, žáků ve ŠK odpovídá vedoucí ŠK a vedoucí kroužků. Na
začátku roku seznámíme děti, žáky i rodiče s podmínkami bezpečnosti, vnitřním
řádem ŠK a i nadále v průběhu roku pravidelně o bezpečnosti žáky informujeme.
Přihlížíme k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků, vytváříme podmínky
pro jejich zdravý vývoj, předcházíme vzniku sociálně patologických jevů.
Provoz ŠK je určen pro žáky 3. - 9. ročníku od 12.15 hod. do 15.00 hod.
Je zajištěn mimo pátku celý týden.
Vychovatel při výběru zaměstnání přihlíží k počasí, může přihlédnout i k zájmu dětí
a žáků v oddělení. Vždy však především vychází ze školního vzdělávacího
programu a z jeho rozpracování do konkrétních vzdělávacích plánů
Formy vzdělávání:
Činnosti pravidelné - týdenní skladba zaměstnání – organizujeme sportovní
zájmové, vzdělávací a rekreační činnosti
Činnosti příležitostné – besedy, přednášky, sportovní soutěže, výlety.
Nabídka spontánních aktivit - odpočíváme po obědě, relaxujeme při pobytu
venku – individuální činnost ŠK také umožňuje odpočinkovou činnost (aktivní i
pasivní) a přípravu na vyučování- hrajeme didaktické hry, využíváme počítače, p

Ukončování vzdělávání
Žáci jsou do ŠK přijímáni vždy na jeden školní rok. Dítě je možné ze ŠK odhlásit
kdykoliv během školního roku (písemná žádost rodičů). Ředitel školy může žáka ze
ŠK vyloučit při opakovaném nedodržování vnitřního řádu školního klubu.
Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vychovatel ŠK úzce spolupracuje s výchovným poradcem školy a rodiči. Žáci jsou
začleněni do všech aktivit ŠK v nejvyšší možné míře. Činnosti respektují možnosti
žáka.

