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Identifikační údaje  

Název: Školní klub při Základní škole a mateřské škole, Praha 8,  

U Školské zahrady 4  

Adresa: U Školské zahrady 4, Praha 8 – Kobylisy, 182 00  

IČO:  60461837 

 IZO ŠK: 150019556  

Předkladatel: Mgr. Věra Staňková                                Podpis:  

Telefon: 284 680 367  

Web: www.uskolskezahrady.cz        Razítko:  

 

1. Charakteristika školního klubu  

Školní klub nabízí rodičům organizovanou činnost pro děti v mimoškolní době. 

Je zřízen jako školské zařízení pro zájmové vzdělávání a jeho činnost se řídí 

zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání.      

Posláním školního klubu je výchova a vzdělávání žáků mimo školní 

vyučování. Nabízí volnočasové aktivity pro žáky 1. a  2. stupně ZŠ.  

Školní klub pro svou činnost využívá prostory školy, tělocvičny, učebny 

informatiky a  keramické dílny.  

V době všech prázdnin se činnost ŠK přerušuje.  

 

2. Popis personálních podmínek  

Činnost ŠK zabezpečují především pedagogičtí zaměstnanci školy (pedagogové, 

vychovatelky, asistenti). Vedoucími kroužků mohou být i externí pracovníci s 

příslušnou kvalifikací. Vedoucí kroužku školního klubu by měl mít organizační  

http://www.uskolskezahrady.cz/
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schopnosti, schopnost empaticky jednat s účastníky podle jejich věkových 

zvláštností, vytvářet příznivé klima, být kreativní a dále se vzdělávat ve svém 

oboru, v pedagogice a psychologii, mít právní vědomí a znát bezpečnostní 

předpisy pro práci s účastníky aktivit školního klubu.  

 

 

3. Charakteristika provozu školního klubu  

Činnost ŠK je realizována podle rozvrhu hodin jednotlivých kroužků. V rámci 

školního klubu si žáci mohou vybírat ze zájmových útvarů, které se v daném 

školním roce mohou měnit dle zájmu žáků.  

 

4. Podmínky přijímání uchazečů do školního klubu  

Školní klub mohou navštěvovat žáci 1.-9. ročníku naší školy ( pokud nejsou 

přihlášeni do školní družiny). Přihlašují se na základě vyplněné a odevzdané 

přihlášky. Žák je do školního klubu zařazen na základě řádně vyplněného a 

rodiči podepsaného zápisního lístku.  

 

5. Podmínky ukončování vzdělávání  

Ukončení vzdělávání ve školním klubu je vždy k 30. 5. příslušného školního 

roku. Předčasné ukončení je možné pouze ze závažných důvodů. Pokud žák 

soustavně porušuje kázeň nebo dlouhodobě nenavštěvuje školní klub může být 

na základě rozhodnutí ředitele školy ze školního klubu vyloučen. Rodič je 

povinen vyplnit a podepsat odhlašovací lístek.  

 

6. Popis ekonomických podmínek  

Činnost školního klubu je poskytována za úplatu. Výši úplaty stanovuje ředitel 

školy. Ředitel školy může snížit nebo prominout úplatu u žáků se sociálním 

znevýhodněním.  
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7.  Popis materiálních podmínek  

 Výtvarné potřeby, sportovní náčiní a jiné pomůcky pro činnost zájmových 

útvarů jsou doplňovány podle potřeby, v závislosti na finanční situaci a podle 

druhu momentálně fungujících kroužků. Pro činnost ŠK je vyčleněn dostatek 

prostoru a přiměřené vybavení odpovídajícím nábytkem a dalším zařízením, 

využívána je tělocvična a keramická dílna. 

 

 

8. Popis podmínek zajišťujících bezpečnost práce a ochranu zdraví 

K vhodným podmínkám zajišťujícím bezpečnost práce a ochranu zdraví patří: 

vhodná věkově přiměřená skladba zaměstnání, stravovací a pitný režim, zdravé 

prostředí podle platných norem, používání bezpečných pomůcek, prevence 

před úrazy, pravidelná kontrola prostor a zařízení z hlediska jejich bezpečnosti, 

zajištění lékárničky a kontaktů na lékaře, znalost základních zásad první pomoci, 

vytváření příznivého sociálního klimatu, respekt k potřebám jedince, ochrana 

před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy a včasná informovanost 

účastníků a zejména jejich zákonných zástupců o činnostech školního klubu.  

 

9. Cíle zájmového vzdělávání 

 Školní klub plní především funkci výchovnou, sociální a zdravotní. 

Prostřednictvím pestrých a zajímavých činností jsou zde žáci motivováni k 

hodnotnému využívání volného času, k získávání nových vědomostí, dovedností 

i návyků, ale i k využívání vědomostí po praktické stránce, a tím i k rozvoji 

poznávacích procesů a k celoživotnímu vzdělávání. Tyto prvky ve svém souhrnu 

vytvářejí odpovídající kompetence.  

Úspěchy v zájmových činnostech přinášejí žákům pocit uspokojení, příležitost k 

seberealizaci a přiměřenému sebehodnocení. Na základě vyzkoušených činností 

si žáci vytvářejí vlastní názory.  

Práce pedagogů ve školním klubu se podílí na utváření žádoucích sociálních 

vztahů. Další důležitou složkou práce ve školním klubu je psychohygiena.  
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Tělesné a venkovní sportovní činnosti ve volném čase kompenzují dlouhé 

sezení při vyučování. Kolektiv vytváří příznivé podmínky pro hygienické návyky 

a ochranu zdraví.  

 

10. Formy vzdělávání 

 Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost : 

      - činnost zájmových útvarů v rámci školního klubu  

      - pravidelná činnost přihlášených žáků dle jeho programu  

 

11/ Specifické požadavky pedagogiky volného času 

 

a/požadavek pedagogického ovlivňování volného času – nabídka  

 dostatečně atraktivních činností, připravená motivace, ocenění 

 výkonů 

b/požadavek dobrovolnosti – činnosti nevyžadovat na základě pokynů, 

 děti by je měly vykonávat dobrovolně na základě vzbuzeného 

 zájmu a motivace 

c/požadavek zajímavosti a zájmovosti – využívat postupy a náměty  

 jiné než ve škole, zařazovat co nejpestřejší činnosti 

d/požadavek aktivity – činnost volit tak, aby v ní mohly být přiměřeně  

úspěšné všechny děti, děti se mohou podílet na realizaci i hodnocení 

činností 

e/požadavek citlivosti a citovosti – všechny činnosti by měly dětem  

 přinášet kladné emoce, radost z objevování či překonávání překážek 

f/požadavek seberealizace – činnostmi děti nachází sebe sama, vytváří si  

 žádoucí sociální kontakty 
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12. Obsah vzdělávání  

Činností školního klubu a zájmových útvarů školního klubu rozvíjíme osobnost 

žáků, snažíme se nenásilnou a zajímavou náplní zájmových útvarů o doplňování 

jejich znalostí a dovedností ve všech vzdělávacích oblastech. Propojení 

vzdělávacích obsahů oborů přispívá ke komplexnosti vzdělávání žáků a 

pozitivně ovlivňuje proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí.  

Rozvíjíme kompetence  

1. k naplnění volného času  

- žáci si rozvíjí schopnost aktivního využití volného času  

- vybírají si přiměřené aktivity ke kompenzaci stresu  

- vytvářejí si návyky pro udržení zdravého životního stylu  

- plánují, organizují a řídí vlastní volný čas  

- vede k seberealizaci  

2. k učení:  

- vyhledává ve třídě informace a na základě jejich pochopení je využívá v 

praktické činnosti a dalším učení  

- samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky 

posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti  

3. občanské  

- odpovědné jednání – samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i 

veřejném  

- dodržování zákonů, respektování práva a osobnosti druhých lidí  

- jednání se zásadami společenského chování  

- chápání významu životního prostředí pro člověka, zabezpečení ochrany zdraví  
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4. sociální a personální  

- posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat výsledky své 

práce, stanovovat si cíle a priority  

- efektivně pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky  

- využívat zkušenosti jiných lidí, přijímat hodnocení svých výsledků, přijímat 

kritiku  

- vstřícné mezilidské vztahy  

5. komunikativní  

- slovní a mluvené projevy, vhodně se prezentovat, rozvoj slovní zásoby  

- aktivní účast v diskuzích, formulace a obhajoba svých názorů  

- využití všech informačních a komunikačních prostředků  

6. k řešení problémů  

- nese odpovědnost za své chování, objektivně hodnotí své jednání  

- volí prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit  

- využívá zkušeností a vědomostí nabytých dříve  

- učí se pravdomluvnosti  

 

 

13. Podmínky a výchovná práce s dětmi se specifickými vzdělávacími 

potřebami 

Při výchovné práci s těmito dětmi vycházíme ze Školního vzdělávacího 

programu. 

1/uplatňujeme princip diferenciace a individualizace ve výchově 

2/ve spolupráci s výchovnou poradkyní se podílíme na naplňování doporučení 

ŠPZ, týkající se mimoškolních aktivit a začleňování dětí s přiznanými 

podpůrnými opatřeními do kolektivu 

 



-8- 

3/úzce spolupracujeme se zákonnými zástupci, odbornými pracovníky školního 

poradenského pracoviště a třídními učiteli 

4/dětem, jejichž sociální prostředí je krátkodobě či dlouhodobě nepodnětné či 

ohrožující věnujeme náležitou pozornost – snažíme se jim zajistit prvek 

chybějícího zázemí a citlivě jim pomáhat při překonávání těchto osobních potíží 

 

 
14.Výchova a péče o děti nadané a mimořádně nadané 

 

Zde opět při práci s těmito dětmi vycházíme ze Školního vzdělávacího 

programu. 

1/pro tyto děti připravujeme vhodnou zájmovou činnost, při které mohou 

rozvíjet své schopnosti 

2/zapojujeme je do činností se staršími dětmi 

3/využíváme jejich individuálních schopností a dovedností  

4/spolupracujeme s třídními učiteli 

 

15.    ZVEŘEJNĚNÍ   ŠKOLNÍHO   VZDĚLÁVACÍHO  PROGRAMU  

Školní vzdělávací program je k dispozici u ředitele školy nebo u vedoucí 

vychovatelky ŠD a ŠK. Bude umístěn i na webových stránkách školy. 

 

Platnost od 1.10.2021 

 


