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1 Identifikační údaje 

1.1 Název ŠVP 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB  

 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE UHERKÝ BROD, NA VÝSLUNÍ 

ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV 

1.2 Předkladatel 

 

Název školy:  Základní škola Na Výsluní, Uherský Brod 

Adresa školy:  Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod 

 

 IČO:  709 323 10 

 DIČ:  338-709 323 10 

RED-IZO:  600 124 541 

 

Ředitel školy:  PaedDr. Dagmar Bistrá 

Kontakty:   telefon  572 634 525 

fax  572 634 625 

  e-mail  dagmar.bistra@zsvysluni.cz 

  web  www.zsvysluni.cz  

 

1.3 Zřizovatel školy 

Název:   Město Uherský Brod, právní forma: obec, Masarykovo nám. 100, 

Uherský Brod, okres Uherské Hradiště  

Adresa:  Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod 

IČ:   00 291 463 

 

1.4 Platnost dokumentu:  

ŠVP bylo vydáno 1.září 2017. 
  

ŠVP bylo schváleno Školskou radou dne 24.listopadu 2017. 

 

  ............................................  

    PaedDr. Dagmar Bistrá              razítko školy 

 ředitelka školy 

  

mailto:dagmar.bistra@zsvysluni.cz
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2 Charakteristika školního klubu 

 

Školní klub je důležitým partnerem školy a rodiny. Jeho posláním je zabezpečení rozvoje školních 

znalostí a dovedností, zajištění zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Plní funkci 

relaxační, kompenzační a výchovně vzdělávací. Umožňuje žákům pestré vyžití v nestresujícím 

prostředí, které splňuje podmínky podnětnosti, navozuje kreativitu a odpovídající seberealizaci. 

Činnosti žáků ve školním klubu vychází z vnitřní motivace dětí. Školní klub má důležitou roli 

při prevenci sociálně patologických jevů. Činnost školního klubu a výchovné působení pedagogů 

v jednotlivých kroužcích vychází z principů pedagogiky volného času. Činnost školního klubu 

se řídí zvláštní vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a navazuje na vzdělávací 

program školy „Otevřená škola“. 

 

Žáci pracují v různých aktivitách pro volný čas dle rozvrhu v průběhu celého pracovního týdne. 

Vedoucími jednotlivých kroužků jsou pedagogičtí pracovníci školy a externí pracovníci. Žáci 

využívají pro svou činnost klubovnu školního klubu, pracují v odborných pracovnách 

a v tělocvičnách školy. Žáci mají možnost zapojit se do nabízeného programu, případně si plnit 

přípravu na vyučování a domácí úkoly.  
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3 Cíle zájmového vzdělávání 

 

• vytváření příznivé atmosféry pro osobnostní rozvoj žáků ve školním prostředí 

• respektování osobnosti žáka, individuality jedinců, partnerství 

• rozvíjení zdravého životního stylu a smysluplného využívání volného času 

• získávání komunikativních a sociálních dovedností 

• prožívání pozitivních citů žáka ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání 

sebevědomí, sebedůvěry a relativní rozumové a citové samostatnosti) 

• rozvoj osobnosti každého žáka s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti  

• budování základů estetických dovedností 

• zlepšování pohybových dovedností a zvyšování fyzické zdatnosti 

• získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně 

• naučit se vyrovnat s neúspěchem a s konfliktními situacemi 

 

 

Zájmové vzdělávání je zaměřeno na získávání kompetencí, které vybavují žáky činnostně 

zaměřenými a prakticky využitelnými dovednostmi. Prostřednictvím volnočasových aktivit jsou 

posilovány a rozvíjeny: 

 

 

1. Kompetence k učení 

❖ vedeme žáky k radosti z poznávání 

❖ vedeme žáky k práci s informacemi, pozorování, vyvozování a porovnávání 

výsledků 

❖ vedeme žáky k práci s chybou 

❖ zadáváme žákům úkoly vedoucí k samostatné práci 

❖ vedeme žáky k sebehodnocení 

❖ vedeme žáky k myšlení v širších souvislostech, k propojování získaných vědomostí 

❖ vedeme žáky k systematickému, cílevědomému a smysluplnému učení 

❖ vedeme žáky ke kritickému myšlení 

 

 

2. Kompetence k řešení problémů 

❖ vedeme žáky k řešení problémových situací a úkolů a pomáháme jim 

❖ vedeme žáky k odpovědnosti za svá rozhodnutí 

❖ vedeme žáky jak k samostatnému řešení problému, tak k týmové spolupráci 

❖ učíme žáky porozumět danému problémovému úkolu před zahájením jeho řešení 

❖ vedeme žáky poznávání, že vyhýbání se problémům nevede k cíli 

❖ vedeme žáky k překonávání překážek a k dokončování započaté činnosti 
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3. Kompetence komunikativní 

❖ vytváříme podmínky pro otevřený prostor a komunikaci 

❖ vedeme žáky k základním komunikačním pravidlům (naslouchání, respektování, 

asertivní jednání…) 

❖ klademe důraz na adekvátní verbální i neverbální vzájemnou komunikaci žáků 

❖ vedeme žáky ke kultivovanému projevu 

❖ vedeme žáky ke komunikaci s vrstevníky i dospělými 

❖ učíme žáky diskutovat a promlouvat na veřejnosti 

❖ vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních prostředků 

 

4. Kompetence sociální a interpersonální 

❖ učíme žáky plánovat, organizovat, řídit a hodnotit 

❖ povzbuzujeme pozitivní stránky žákovy osobnosti 

❖ usměrňujeme negativní projevy žákovy osobnosti 

❖ umožňujeme žákům zažít úspěch a zvládnout případný neúspěch 

❖ učíme žáky přijímat různé role ve skupině 

❖ klademe důraz na citový prožitek žáka a empatii 

❖ podporujeme rozvoj sebedůvěry 

❖ vytváříme s žáky pravidla pro práci v týmu a vedeme je k jejich respektování 

❖ rozvíjíme u žáků ohleduplnost a úctu k životu 

 

5. Kompetence občanské 

❖ učíme žáky základním prvkům demokracie a pochopení jejího smyslu 

❖ učíme respektovat práva a dodržovat povinnosti 

❖ učíme vážit si historického dědictví a kulturních hodnot 

❖ vedeme žáky k ochraně zdraví a tvorbě zdravého životního prostředí 

❖ respektujeme individuální odlišnosti, kulturní rozdíly a náboženská vyznání 

❖ vytváříme prostor pro pochopení nutnosti mezinárodní spolupráce 

 

6. Kompetence k trávení volného času 

❖ seznamujeme žáky se smysluplným využíváním volného času 

❖ rozvíjíme zájmy žáků v organizovaných i individuálních činnostech 

❖ učíme žáky kompenzovat stresové situace a jednostranné zátěže vhodnou činností 

❖ učíme žáky odmítnout nevhodné nabídky na trávení volného času 
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4 Formy zájmového vzdělávání 

 

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje těmito formami: 

❖ pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností v rámci kroužků  

❖ příležitostnou výchovou, vzdělávací, zájmovou a tematickou činností (soustředění, 

akce pro děti a rodiče, soutěže, vystoupení, turnaje, exkurze apod.) 

 

 

5 Obsah zájmového vzdělávání 

 

Nabídka kroužků závisí na aktuálním pedagogickém složení interních a externích pedagogů 

volného času a současně na zájmu žáků. 

 

  

Kroužek informatiky 

Střelecký kroužek 

Taneční kroužek 

Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka (příprava k přijímacím zkouškám) 

Speciálně pedagogická péče 

Sportovní hry 

Basketbal  

Angličtina hrou 

Cvičení z matematiky (příprava k přijímacím zkouškám) 

Judo  

Dramatický kroužek 

Žákovský parlament 

Doučování  

Pedagogická intervence 

Čtenářské dílny 
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6 Časový plán zájmového vzdělávání 

 

Časový plán zájmového vzdělávání je sestaven do rozvrhu na dobu jednoho vzdělávacího cyklu 

– školního roku, obsahuje výběr možných činností v rámci jednotlivých kroužků. Vzhledem 

k jejich specializaci jsou kladeny zvýšené nároky na vedoucí zájmových skupin. Zájmové 

vzdělávání je uskutečňováno ve dnech školního vyučování, v odpoledních hodinách, v době 

víkendů či prázdnin.  

 

7 Evaluační plán 

 

Evaluační plán napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění výchovně vzdělávací práce. Cílem je 

získání informací o naplnění stanovených cílů zájmového vzdělávání, získání podkladů pro 

plánování a řízení, popř. určování nových priorit.  

 

Vnitřní evaluační procesy probíhají na úrovni 

a) individuální – každý pedagog průběžně hodnotí vlastní práci a snaží se o sebereflexi 

činnosti a evaluaci vzdělávacího procesu, hledá nové metody, které by postupně vedly ke 

kvalitním výsledkům (probíhají průběžně) 

b) společné s vedením školy – výchovnou práci v klubu hodnotí vedení školy, které zjišťuje 

svými vlastními prostředky, jak jsou naplňovány vytčené cíle a jak klub plní své celkové 

poslání. 

 

Evaluace práce školního klubu a jeho ŠVP se zabývá: 

• činností klubu jako specifického školského zařízení 

• prací jednotlivých kroužků klubu  

• působením vedoucích kroužků na jednotlivé žáky (způsob komunikace se žáky, plnění 

povinností pedagogů volného času apod.) 

• podmínkami činnosti (materiálně technické zázemí, vybavení nábytkem, vybavení 

pomůckami pro realizované činnosti) 

• organizací činností (využití času vyhrazeného pro činnosti, zajištění bezpečnosti, 

funkčnost závěrečného hodnocení činností) 

• personální otázkou 

• zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví 
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8 Podmínky přijímání žáků do školního klubu 
 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání a na základě vyhlášky č. 74/2005 poskytuje školní klub zájmové 

vzdělávání žákům jedné školy nebo několika škol. Činnost klubu je určena přednostně pro žáky 

druhého stupně základní školy. K pravidelné docházce mohou být přijati i žáci prvního stupně 

základní školy. 

 

8.1 Přihlašování a odhlašování 

Vedoucí kroužků zajišťují přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání 

informací rodičům, vyřizuje náměty a stížnosti. O zařazení dětí do školního klubu rozhoduje 

ředitelka školy. Při zápisu do školního klubu jsou zákonní zástupci žáka seznámeni s Řádem 

školního klubu a s výší úplaty školného. 

 

 

8.2  Stanovení výše úplaty ve školním klubu 

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání výši úplaty za zájmové vzdělávání stanovuje ředitelka školy. 

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. 

o zájmovém vzdělávání zejména v odůvodněných případech. 
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9 Podmínky pro zájmové vzdělávání žáků s potřebou 

podpůrných opatření 

 

Žákům s potřebou podpůrných opatření je věnována zvláštní pozornost. Tito žáci jsou 

motivováni a jsou oceňovány jejich dílčí pokroky.  

 

  

10 Materiální a personální podmínky ve školní družině 

 

10.1 Materiální podmínky 

Školní klub má samostatné prostory – klubovnu, využívá odborné učebny školy včetně 

dvou tělocvičen a jejich materiálně technické zázemí.  

 

10.2 Personální podmínky 

Počet vedoucích kroužků odpovídá počtu kroužků, naplněnosti kroužků a individuální 

náročnosti jednotlivých kroužků v daném školním roce. Pedagogické působení zajišťují odborně 

způsobilí vedoucí z řad pedagogů školy, externistů odborníků nebo vychovatelky. 
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11 Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

 

❖ Zajišťujeme vhodnou strukturu režimu žáků ve školním klubu s dostatkem relaxace 

a aktivního pohybu dané režimem a skladbou činností. 

❖ Cíleně vytváříme estetické, příznivé  a zdravé prostředí užívaných prostorů družiny 

– podle platných norem viz vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., 

o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu 

a vzdělávání mladistvých 

❖ Dbáme na dodržování bezpečnosti a ochrany žáků před úrazy. 

❖ Provádění pravidelných kontrol prostor a zařízení z hlediska jejich bezpečnosti. 

❖ Jsou dostupné prostředky první pomoci. 

❖ Navozujeme příznivé sociální klima – otevřenost a partnerství v komunikaci, úcta, 

tolerance, uznání, empatie, spolupráce a pomoc druhému. 

❖ Respektujeme potřeby jedince a jeho osobní problémy, činnost vychází ze zájmu žáků. 

❖ Ohraňujeme žáky před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy. 


