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1. Cíle vzdělávání ve školním klubu 
 

Upravuje: 

 Školský zákon § 111 

 vyhláška 74/2005 (o zájmovém vzdělávání)  

2. Program školního klubu 
 

 Umožňuje, aby vychovatelka s dětmi plánovala a realizovala činnosti, které děti zaujmou, 

naplňují jejich přání a potřeby. 



 

 
 

 

 Děti se podílejí na tvorbě programu. 

 Při každodenní práci máme na zřeteli cíle stanovené rámcovým vzdělávacím programem 

(RVP). 

 Rozvrh činností je sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny = střídání 

klidných a pohybových činností, práce a odpočinku, organizovaných a spontánních činností. 

3. Charakteristika školního klubu  
 

Školní klub tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není pokračováním 

školního vyučování. Hlavním posláním školního klubu je zabezpečení zájmové činnosti, 

rekreace a odpočinku žáků.  

Školní klub je otevřený všem potenciálním zájemcům, kteří mají zájem o dané zájmové 

vzdělávání. Účast na činnosti školního klubu a jeho aktivit je založena na dobrovolnosti. 

Činnost ŠK je určena pro žáky druhého stupně naší základní školy.  

Provozní doba školního klubu je od skončení vyučování do 14:05 hodin. 

  

 

. 

 

4. Metody a formy práce, cíle školního klubu 

        4.1. Forma práce: 
 

Tematický plán ŠK společně s ŠVP ŠK tvoří vzdělávací obsah rozdělený do 

jednotlivých integrovaných bloků, které jsou vnitřně propojeny určitým tématem. Jednotlivá 

témata obsahují tematické okruhy, které sledují dílčí cíle, jež jsou naplňovány prostřednictvím 

nabídky rozmanitých zájmových činností. V ŠK mohou žáci pracovat ve skupinách či 

individuálně, nebo navštěvovat zájmové kroužky. 

        4.2. Formy činností:  
 

                  Příležitostné akce    

o Rozhovory – o chování na veřejnosti, v kulturních zařízeních, v dopravních 

prostředcích, prevence drogové závislosti, kriminality dětí a šikany 

o Dopravní soutěž 

o Oslavy dne dětí 

o Projektové dny 



 

 
 

 

o Tvořivé dílny 

o Činnosti tematické – podle ročních období, svátků 

o Mikulášská nadílka 

 

Plánovaná a řízená zaměstnání 

o Sportovní a pohybové aktivity 

o Rozumové hry 

o Výtvarná a rukodělná pracovní činnost 

 

Průběžné činnosti 

o Tematické vycházky 

o Orientace ve škole a blízkém okolí, ve městě 

o Pravidla komunikace v kolektivu, s dospělým 

o Vyprávění o domově, rodině 

o Aktuální témata ve světě, republice, městě 

 

Spontánní, individuální činnost 

o vlastní aktivita žáků, činnosti „na přání“, odpočinek, příprava na vyučování 

 

        4.3. Metody práce: 
 

o Rozhovor, diskuse ve skupině 

o Vyprávění, vysvětlování 

o Vlastní prožitek žáka, zážitek 

o Možnost volby 

o Spoluúčast a vlastní aktivita žáků 

 

        4.4. Cíle školního klubu: 
 

o být výchovným partnerem rodiny a školy 



 

 
 

 

o plnit vzdělávací cíle, rozvíjet specifické nadání žáků 

o pomáhat žákům překonávat jejich handicapy 

o hrát důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů 

o rozvíjet důležité osobní a sociální kompetence 

 

5. Spolupráce s rodiči 
 

Rodiče se mohou podílet na činnosti třídy v rámci každého tematického celku. Dále mají 

možnost spolupracovat s naší třídou / možno i celou školou/ při společných činnostech, 

sběrových aktivitách a dalších aktivitách. Všechny aktivity budou sdělovány prostřednictvím 

webových stránek školy v aktualitách. Samozřejmě vítáme jakoukoliv inspiraci a pomoc od 

rodičů. 

 

6. Měsíční plán 
 

Vychovatelka Mgr.Hana Poláková 

 

 

ZÁŘÍ : Naše škola, náš klub 

 Zahajujeme školní rok a vítáme prvňáčky do školy, rozdělení dětí do 

jednotlivých oddělení 

 Naše škola není bludiště – pátráme, co skrývají chodby, učebny, seznámení s 

paní ředitelkou, zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje 

 Organizace a režim ŠK, učíme se rozlišovat povinnosti a zábavu, co všechno 

stihneme během dne, náš rozvrh apod. 

 Navázání přátelských vztahů za pomoci společných her, pravidla společného 

soužití mezi dětmi 

 Kamarádi kolem nás – žebříček hodnot, čím si kamarádi dělají radost, 

vzájemná pomoc, malujeme kamaráda, poznáváme kamaráda po hlase apod. 



 

 
 

 

 Cesta do školy – povídání o cestě do školy a cestě domů – základy bezpečnosti 

při přesunu, při vycházce orientace v okolí školy 

 Sebeobsluha, stolování, kontrola běžné hygieny – mytí rukou, zásady zdravé 

výživy 

 Společná výzdoba herny 

 Prázdninové zážitky kreslíme a vyprávíme 

ŘÍJEN : Veselé barvy podzimu 

 Přírodovědné vycházky – poznávání přírodnin, upevňujeme si pravidla 

chování v přírodě, rozvoj vztahu k přírodě, sběr lesních plodů pro zvířátka 

 Ekologická výchova – ochrana přírody, třídění odpadů, sběr papíru 

 Příroda okolo nás – jak se mění stromy, využíváme listy a plody pro koláže, 

zhotovujeme z nich drobné šperky a jiné výrobky 

 Stavby z přírodních materiálů v lese, výrobky z přírodnin, vyřezávání z dýní, 

hrátky s bramborami 

 Hry s napodobováním zvířat 

 Akce družin a klubu: Dýňová stezka, oslavujeme Halloween 

LISTOPAD : Příroda usíná 

 Zamykáme les – podzimní výpravy do přírody, hry v terénu 

 Rozvíjení charakterových vlastností, učíme se toleranci 

 Učíme se pořádku, přemýšlíme o vandalismu 

 Už myslíme na Vánoce 

 Drakiáda  

PROSINEC : Kouzelný vánoční měsíc 

 Mikulášské rejdění – nadílka, soutěže, hry, tanec 

 Adventní čas – vyprávění o vánočních zvycích a tradicích, učíme se koledy 



 

 
 

 

 Vyprávíme si naše rodinné vánoční příběhy 

 Vyrábíme výrobky s vánočními náměty, přáníčka, vytváříme vánoční 

výzdobu, zdobíme společně stromeček 

 Zkoušíme vánoční zvyky – pouštíme svíčky ve skořápkách, lijeme vosk apod. 

 Vycházky do zimní přírody pomáháme zvířátkům a ptáčkům přežít zimu 

(nosíme do krmítka nasbírané plody) 

 Vánoční nadílka 

LEDEN : Sníh, led a mráz – zimní čas 

 Mráz maluje na okna – koláže, sněhové vločky, práce se zimní tématikou 

 Zimní sporty – soutěže na sněhu, stavby ze sněhu (dle možností) – besedujeme 

o bezpečnosti při hrách, zimních sportech 

 Přírodovědné vycházky – stopy zvířat 

 Střídání ročních období – jak se správně oblékat 

 Kvízy, hádanky, doplňovačky se zimní tématikou 

 Otužování, zdravý spánek a režim dne 

 Střídání ročních období 

ÚNOR : Ve zdravém těle zdravý duch 

 Naše tělo – kouzla zdraví, otužování, zdravý životní styl, hygiena, povídáme 

si o tom, co jíme, BACILY ÚTOČÍ, čteme a vyprávíme si o tom, jak 

předcházet úrazům, učíme se správně telefonovat, důležitá telefonní čísla pro 

přivolání pomoci 

 Lidé kolem nás – naše rodina, povolání rodičů, co pro nás znamenají 

 Relaxujeme při hudbě, četbě, poslechu 

 Slavíme Valentýn 

 Akce družin a klubu: Masopust 

BŘEZEN : Jarní probuzení 



 

 
 

 

 Závodivé hry 

 Probouzí se jaro – pozorování změn v přírodě, první květy, první broučci, 

loučíme se se zimou 

 Měsíc knihy 

 Vztahy mezi kamarády, spolupráce se školou – výroba dárků k zápisu do ZŠ 

 Soutěž Puzzliáda 

DUBEN : Čáry a kouzla 

 Svátky jara - Velikonoce 

 Bláznivé odpoledne – módní přehlídka, tanec, soutěže 

 Naši zvířecí mazlíčci – vyprávíme si o našich zvířecích kamarádech 

 Den země – živá a neživá příroda, úklid okolí 

 Rej čarodějnic 

KVĚTEN : Jsme veselé děti 

 Netradiční sporty – opičí dráha, soutěž v Provazovém labyrintu 

 Moje maminka 

 Objevitelé – moje vlast 

 Zvířátka v ZOO 

ČERVEN : - Letní radovánky 

 Den dětí – vodní hrátky 

 Květiny, byliny a stromy 

 Moje kolo – bezpečnost provozu, první pomoc 

 Bezpečné prázdniny 

 Akce klubu – stanování  – stezka odvahy 

 



 

 
 

 

 

 

Vytvořila: 

Vedoucí vychovatelka: Darina Povolná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


