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2. CHARAKTERISTIKA PODMÍNEK ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům vyplnění jejich volného času rozmanitou zájmovou
činností formou zájmových kroužků převážně pro žáky druhého stupně ZŠ Halenkov. Činnost
kroužků pod školním klubem se uskutečňuje ve dnech školního vyučování. Účastníkem může být i
žák prvního stupně základní školy, který nemá možnost navštěvovat školní družinu. O přijetí
účastníka k činnosti klubu se rozhoduje na základě písemné přihlášky.
Základním cílem školního klubu v naší škole je poskytnout žákům všestranný rozvoj a využití
volného času mezi vyučováním a časem stráveným v rodinném prostředí tak, aby byly
uspokojeny záliby a zájmy každého jedince. Nabízíme žákům rozmanité druhy zájmových
kroužků, jako možnost aktivně trávit volný čas po ukončení vyučování a zároveň je motivovat k
všestrannosti. Škola díky svému umístění, členitosti, velikosti a vybavení nabízí dětem široké
spektrum zájmových činností.
Kroužky mohou využívat:
a) Velkou a malou tělocvičnu, venkovní hřiště a prostranství před školou
b) Keramickou dílnu a učebnu výtvarné výchovy
c) Učebnu informatiky
d) Žákovskou kuchyňku
e) Školní knihovnu
f) Běžné učebny vybavené moderní interaktivní technikou
g) Jazykovou a multimediální učebnu

3. CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Školní klub svojí nabídkou zájmových kroužků pokračuje ve vzdělávací činnosti základní formou
volnočasového vzdělávání. Kroužky a aktivity klubu jsou každý rok poskytovány na základě
poptávky ze strany žáků z jejich zájmů tak, aby se ve svém volném čase dokázali odreagovat,
realizovat, uplatnit svůj talent a v neposlední řadě také vzdělávat v různých oblastech. Chceme
také žáky motivovat k aktivnímu trávení volného času a předcházet tak nástrahám okolí.
Mezi základní cíle klubu patří:
a) Rozvoj osobnosti, talentu u žáků
b) Rozvoj fantazie, tvořivosti a estetického cítění
c) Rozvoj komunikačních dovedností
d) Rozvoj v oblasti kultury a sebe-rozvoje
e) Rozvoj zodpovědnosti a klíčových kompetencí
f) Rozvoj fyzické zdatnosti a zdravého životního stylu
g) Nasměrování k možnostem jak trávit volný čas

4. VÝCHOVNÉ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Strategie zvolená Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání ZŠ Halenkov je
zvolena i v klíčových kompetencích při činnosti školního klubu. Kroužky pod školním klubem jsou
zaměřeny na zájmy žáků a od toho jsou odvozeny výchovné strategie.

A. Kompetence k učení - směřovat žáky:
- k samostatnosti a jejich umění situaci vyhodnotit
- k podpoře aktivit, dovedností a schopností
- k samostatnosti při řešení problémů
- k trpělivosti a obětavosti v problémových situacích
- k podpoře schopností umět přijmout neúspěch a vědět, jak ho překonat
- ke kladnému vztahu k práci
B. Kompetence komunikativní - vést žáky:
- ke komunikaci s dospělými i vrstevníky
C. Kompetence sociální a personální
- podporovat žáky v rozvoji jak spolupracovat a tvořit tým
- směřovat je k vytváření příjemné a přátelské atmosféry
- podporovat žáky v rozvoji práce celého týmu a skupiny
- umět pomoci v případě potřeby
D. Kompetence občanské - vést žáky:
- k posilování sebedůvěry a schopnosti jak si uvědomit vlastní schopnosti a umět si
přiznat i nedostatky
- k toleranci rozdílů a odlišností ve společnosti
- k samostatnosti a vlastnímu rozvoji
E. Kompetence pracovní - podporovat žáky:
- k uvědomování si svých schopností a dovedností a umět vše uplatnit v praxi
- k jejich budoucí profesní orientaci

5. DOBA REALIZACE
Činnost školního klubu je stanovena na období od října do května vzhledem k nutnosti organizace
každého školního roku dle potřeb a požadavků ze strany žáků. Na každý školní rok je zveřejněn
seznam otevřených kroužků a jejich provoz je vždy mimo vyučování dané rozvrhem. Každý
kroužek má svoji časovou dotaci, která je daná vedoucím kroužku, ale nejmenší časová dotace je
45 minut.

6. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ
V rámci činnosti školního klubu dochází k rozvoji těchto oblastí:
• Jazyk a jazyková komunikace: realizace formou zájmových kroužků cizích jazyků,
dramatický kroužek, český jazyk.
•

Matematika a její aplikace: realizace formou zájmového kroužku matematiky, šachy

•

Umění a kultura: realizace formou zájmových kroužků výtvarný, keramický, sborový zpěv
atd.

•

Člověk a zdraví: realizace formou zájmových kroužků sportovních-florbal, volejbal,
sportovní hry, stolní tenis

•

Člověk a svět práce: realizace formou zájmových kroužků malé vaření, rukodělných
činností apod.

Nabídka se může dle poptávky a zájmu žáků měnit.

7. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SVP
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají stejné možnosti při výběru kroužků jako běžní
žáci. Tito žáci mají dle doporučení školského poradenského zařízení podpůrná opatření, která
jsou zohledněna i při činnostech školního klubu. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné
úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí
nebo jiným životním podmínkám žáka. Všichni žáci se SVP mají možnost využívat školní zájmové
vzdělávání tak, aby došlo k podchycení a využití schopností a potenciálu každého žáka s ohledem
na jeho individualitu. Stejné podmínky platí v případě žáků nadaných a mimořádně nadaných, u
kterých je při zájmovém vzdělávání podporováno jejich nadání a talent. Může jít o oblasti:
rozumové, pohybové, manuální, umělecké či sociální.

8. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU
Činnost klubu se uskutečňuje formou vzdělávací a zájmové činnosti v rámci kroužků pod školním
klubem. Činnost klubu je určena přednostně pro žáky druhého stupně základní školy, ale
účastníkem může být i žák prvního stupně základní školy, který nemá možnost navštěvovat školní
družinu. O přijetí účastníka k činnosti klubu se rozhoduje na základě písemné přihlášky.
Přihlašování probíhá na začátku školního roku, koncem měsíce září, ale může dojít k přihlášení
žáka i ke druhému pololetí, pokud to dovoluje kapacita. Žák se může přihlásit do jednoho nebo
více zájmových kroužků podle časového rozpisu, který je vydáván do poloviny měsíce září.
Přihláška musí obsahovat písemné svolení zákonných zástupců. Tím se žák stává účastníkem
klubu, čímž on i zákonný zástupce souhlasí s pravidelnou docházkou, náplní a dobou konání.
Účast na zájmovém vzdělávání je podáním přihlášky povinná. Rodiče jsou o pravidelné době
konání zájmového kroužku informováni prostřednictvím žákovské knížky. Zájmové kroužky
zahajují svou činnost na začátku října. Kroužek je oficiálně otevřen, pokud je přihlášeno nejméně
sedm účastníků. Neúčast žáka v kroužku musí být zákonnými zástupci řádně písemně omluvena.
Odhlášení ze zájmového kroužku lze jen na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka.
Docházku žáků vede vedoucí kroužku ve třídní knize pro zájmové vzdělávání- Záznamy o práci v
zájmovém útvaru. Kroužky jsou vzhledem k průběhu a organizačním záležitostem výuky
ukončeny na konci května.

9. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY
Zájmové kroužky probíhají v budově školy a splňují hygienické požadavky na prostředí stanovené
vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb. K činnostem uskutečňovaným v rámci
zájmového vzdělávání využívají vedoucí kroužků materiální vybavení školy, popřípadě mohou
vznést požadavky na doplnění potřebného vybavení.
Zájmové kroužky jsou vedeny pedagogickými pracovníky školy-vedoucí kroužku.
Poplatek za kroužek je 50 Kč za každé pololetí. Za kroužek keramiky činí poplatek na pololetí 400
Kč.

10. PODMÍNKY BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ
Pro školní klub platí stejné směrnice zajišťující bezpečnost práce a ochranu zdraví jako pro
běžnou činnost školy. Jsou to zejména: BOZP, Traumatologický plán a První pomoc, Směrnice pro
organizaci a zabezpečení požární ochrany. Žáci jsou poučeni na začátku kroužku vedoucím vždy v
daném školním roce o práci, organizaci a zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při činnosti
kroužku, včetně poučení o řádu dané učebny nebo místa, kde činnost probíhá. Záznam o poučení
je zapsán do třídní knihy- Záznamy o práci v zájmovém útvaru. Za bezpečnost účastníků v
zájmových kroužcích odpovídají vedoucí těchto útvarů.

11. EVALUACE
Žák, který se účastní kroužků pod školním klubem, je hodnocen stupni: 1 pracoval(a) úspěšně, 2
pracoval(a). Toto hodnocení má spíše motivační úlohu.
Vedení školy průběžně kontroluje práci, rozvrh a dodržování stanovené časové dotace a účast
žáků v kroužcích. Práce kroužků může být prezentována prostřednictvím soutěží nebo akcí školy
pořádanými naší školou. (např. vánoční jarmark, rozsvěcování vánočního stromu, na
internetových stránkách školy, v místním tisku, kabelové televizi, školním časopisu, apod.)

