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Charakteristika školního klubu 

 

Školní klub nabízí rodičům a žákům organizovanou činnost v mimoškolní době. 

Školní klub je upraven tak, aby vyhovoval potřebám a zájmům žáků. 

Nabízí následující možnosti: 

1. Přijetí pro žáky, kteří nebyli přijati do školní družiny ‒ toto se týká zejména 

žáků 4. a 5. ročníku ‒ budou zapsáni do tzv. klubíku.  

2. Pro starší žáky je možnost trávit zde čas např. před zájmovými kroužky ‒ tato 

možnost je omezena podle kapacity klubu a je potřeba si docházku na dané 

dny domluvit s vedoucím klubu. 

3. Pro všechny žáky školy ‒ účast na konkrétních jednorázových akcích ‒ např. 

podzimní setkání a další aktivity, které budou průběžně oznamovány.  

4. Pro všechny žáky školy ‒ docházka na různé zájmové kroužky - podle nabídky 

uvedené na školních stránkách. 

Žáci, kteří budou do školního klubíku docházet pravidelně, budou mít stanoveny 

přesné termíny příchodu a odchodu ‒ po dohodě a písemné oznámení rodičů. 

Školní klub se bude scházet v učebně přístupné ze školního hřiště ‒ aktuálně učebna 

1. B.  

Oddělení školního klubu využívají ke svým činnostem vnitřní i vnější prostory školy, 

podle potřeby daného kroužku nebo vlastního klubu. 

Školní klub respektuje individuální potřeby žáků, učí je vhodně využívat svůj volný 

čas k rozvoji zájmů, potřeba, nadání, zálib a důležitých osobních a sociálních 

kompetencí.  

 

Vzdělávání 

 

Cíle vzdělávání 

Cílem školního klubu je nabídnout možnost vhodného využívání volného času 

prostřednictvím docházky do školního klubu. Pomocí pestrých činností v jednotlivých 

odděleních jsou žáci motivováni k získávání nových vědomostí, dovedností i návyků, 

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

a k celoživotnímu vzdělávání. 

Konkrétní cíle, časovou dotaci a celoroční plán si dále stanovují vedoucí jednotlivých 

zájmových kroužků a vedoucí školního klubu. 

 



Formy vzdělávání 

1. Spontánní činnosti ‒ členové klubu mají k dispozici klubovnu, kde si mohou 

zahrát nejrůznější hry, číst, neformálně komunikovat s kamarády a využívat 

další nabízené aktivity dle vlastního zájmu, případně relaxovat 

2. Pravidelné zájmové činnosti ‒ realizované prostřednictvím zájmových kroužků. 

V rámci zájmových kroužků mají žáci k dispozici aktivity dle nabídky, která 

vychází z podmínek a možností školy v daném školním roce. Seznam kroužků 

na daný školní rok je uveden v příloze. 

3. Individuální činnosti ‒ doučování, individuální práce se žáky, konzultace 

se žáky. 

4. Příležitostné činnosti ‒ realizace vystoupení a jiných prezentací uměleckých 

dovedností, workshopů a dalších příležitostných akcí. Příprava na jednorázové 

školní akce. Tyto činnosti probíhají během celého roku. 

 

Délka a časový plán vzdělávání 

Školní klub zahajuje svoji činnost již v září a pracuje po celou dobu školního roku. 

Zájmové kroužky začínají fungovat od 1. října a jejich činnost je ukončena na základě 

dohody nejdříve na konci května, nebo v průběhu června /odvíjí se od charakteru 

činnosti kroužku ‒ např. některé kroužky připravují na závěr školního roku prezentaci 

své celoroční činnosti, třeba formou veřejného vystoupení apod./ 

Pro činnost ŠK je stanoven roční plán, náplň zájmových kroužků je uvedena 

v anotaci daného kroužku. 

 

Podmínky přijímání uchazečů 

 

Do školního klubu jsou přijímání žáci I. a II. stupně, kteří nejsou přijati k docházce do 

školní družiny. 

Žáci (dále členové) jsou do školního klubu i do zájmových kroužků přijati na základě 

vyplněné přihlášky podepsané zákonným zástupcem. 

Docházka žáka přihlášeného do školního klubu se eviduje v docházkovém sešitě. 

Docházka do zájmových kroužků se eviduje v záznamech o práci a vede ji vedoucí 

daného zájmového kroužku. 

Docházka do klubíku /pro 4. ‒ 5. ročníky/ je povinná ‒ je nutné žáka písemně 

omlouvat apod. 

Do školního klubu dochází starší žáci po domluvě s vedoucím klubu. 



Docházka na zájmový kroužek, na který je žák přihlášen, je povinná. V případě 

nepřítomnosti se žák prokazuje omluvenkou podepsanou zákonným zástupcem. 

Akcí školního klubu se mohou zúčastnit i další žáci. Takové akce budou vedeny jako 

otevřené a budou předem oznámeny školním rozhlasem. 

Přihlášení a odhlášení člena klubíku i školní klubu je možné na začátku školního roku 

nebo na začátku druhého pololetí, a to pouze písemnou formou. 

 

Podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

U žáků vyžadujících speciální vzdělávací potřeby je postupováno v souladu 

s doporučením odborných lékařů a školských poradenských zařízení. Ve spolupráci 

se školním psychologem, výchovným poradcem, školním metodikem prevence 

a speciálním pedagogem jsou připravovány dílčí činnosti pro zmiňované žáky. 

Školní klub má možnost pracovat s učebními kompenzačními pomůckami, které jsou 

ve škole k dispozici. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou plně 

integrováni do kroužků školního klubu.  

 

Materiální, personální a ekonomické podmínky, podmínky bezpečnosti práce 

a ochrany zdraví 

1. Materiální podmínky 

Školní klub využívá veškeré materiální i technické prostředky ZŠ Veltrusy, 

přístupné v době, kdy neprobíhá řádné vyučování. Činnost kroužků i další 

aktivity školního klubu probíhají v kmenových i odborných učebnách, 

v tělocvičně, na hřišti i mimo školu. 

 

Další péče o materiální vybavení je založena na doplňování a zlepšování 

materiálních podmínek pro práci školního klubu i zájmových kroužků.  

 

2. Personální podmínky 

Zájmové vzdělávání a koordinace činností zájmových kroužků zajišťuje 

pedagog volného času, který má uzavřenou pracovní smlouvu. Vedoucí 

jednotlivých zájmových kroužků sdružených ve školním klubu mají uzavřenou 

dohodu o provedení práce. Jedná se o pedagogické pracovníky ‒ 

vychovatele, pedagogy, ale také o externí odborníky ‒ podle zaměření aktivit 

zájmových kroužků.  

 

 

 



3. Ekonomické podmínky 

Členství ve školním klubu ‒ klubíku je zpoplatněno. 

Zájmové kroužky jsou zpoplatněny podle charakteru činnosti kroužku ‒ 

uvedeno u přihlášky do zájmového kroužku (materiál apod.). 

 

Finanční prostředky na provoz školního klubu jsou čerpány ze státního 

rozpočtu, z příspěvku zřizovatele, z příspěvků žáků. 

 

4. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Školní klub je součástí ZŠ, a proto je bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

zajišťována v rámci školy. Školní řád stanoví obecně pravidla chování žáků. 

Školní řád je platný i pro činnost školního klubu. 

 

Bezpečnost a ochrana žáků je zajišťována rovněž dodržováním provozního 

řádu tělocvičny, odborných učeben, knihovny, kuchyňky, dílen 

a víceúčelového hřiště. Ostatní podmínky jsou zařazeny do vnitřního řádu 

školního klubu. Při veškeré činnosti ve školním klubu pedagogové 

volnočasových aktivit zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků 

a zodpovídají za žáky zapsané v daný den v docházkovém sešitě 

a v záznamech o činnosti zájmových kroužků. 

 

Případné zjištěné závady hlásí vedoucí školního klubu nebo vedoucí 

zájmového útvaru vedení školy, které zjedná nápravu. 

 

V případě úrazu nebo zranění zapisuje vedoucí školního klubu nebo 

zájmového kroužku vše do knihy úrazů, která je uložena v kanceláři školy. 

 

ŠVP je zveřejněn na přístupném místě školy a na webových stránkách školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 k ŠVP ŠK  

 

Provozní doba ve školním roce 2017/2018 

Pondělí - úterý             13.00 ‒ 16.00 

Středa - pátek    12.00 ‒ 16.00 

V 16.00 přecházejí děti do školní družiny. 

 

 

 

 


