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1.Cíle vzdělávání ve školním klubu  
 

Upravuje: 

 Školský zákon § 2 odst. 2; 

 vyhláška 74/2005 Sbírka zákonů § 8 odstavec 5, 6 v platném znění 

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. 
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4. Metody a formy práce 

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 

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

prostředcích, prevence drogové závislosti, kriminality dětí a šikany 

- Oslavy dne dětí 

- Projektové dny 

- Tvořivé dílny 

- Činnosti tematické – podle ročních období, svátků 

- Mikulášská nadílka 

 

Plánovaná a řízená zaměstnání 

- Sportovní a pohybové aktivity 

- Rozumové hry 

- Výtvarná a rukodělná pracovní činnost 

 

Průběžné činnosti 

- Tematické vycházky 

- Orientace ve škole a blízkém okolí, ve městě 

- Pravidla komunikace v kolektivu, s dospělým 

- Vyprávění o domově, rodině 

- Aktuální témata ve světě, republice, městě 
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Spontánní, individuální činnost 

- Vlastní aktivita žáků, činnosti, odpočinek, příprava na vyučování 

 

4.3. Metody práce 
 

- Rozhovor, diskuse ve skupině 

- Vyprávění a vysvětlování 

- Vlastní prožitek a zážitek žáka 

- Možnost volby 

- Spoluúčast a vlastní aktivita žáků 

 

4.4. Cíle školního klubu 
 

- Být výchovným partnerem rodiny a školy 

- Plnit vzdělávací cíle, rozvíjet specifické nadání žáků 

- Pomáhat žákům překonávat jejich handicapy 

- Hrát důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů 

- 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. 
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6. Měsíční plán 
 

Vychovatelka: Lucie Kabilková 

Září – Poznáváme se navzájem a sportujeme 

- Poznávání nových kamarádů – seznamovací hry a aktivity 

- Procházky po okolí 

- Míčové sportovní hry 

- Různé výrobky a kreslení 

- Poučení o bezpečném chování v tělocvičně a na vycházkách 

Říjen – Příroda kolem nás 

- Výrobky z přírodnin – listy v nejrůznějších podobách 

- Přírodovědné vycházky – poznávání přírodnin, upevňujeme si pravidla chování 

v přírodě 

Listopad – Výrobky a hry pro radost 

- Různé deskové hry, pravidla her a turnaje 

- Montážní práce – stavebnice 

- Různé výrobky z papíru, textilu a dalších materiálů 

- Míčové hry 

- Vánoční výzdoba klubu 

PROSINEC – Vánoční pohoda 

- Mikulášské rejdění – soutěže, hry a tanec 

- Výroba dárků a přáníček 

- Vánoční zvyky a tradice u nás a ve světě 

- Kvízy, hádanky a doplňovačky se zimní tématikou 

Leden – Zimní nálada 

- Stavby a hry na sněhu 

- Kreslíme zimu a zimní sporty 

- Různé výrobky, soutěže a turnaje 

- Koláže se zimní tématikou 
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Únor – Znám své město, okolí i vlast 

- Poznávání místních památek a historie 

- Studium encyklopedií, vyhledávání na internetu 

- Příprava na soutěže ve vybíjené a přehazované 

- Objevitelé – moje vlast 

Březen – Jarní probouzení přírody 

- Vycházky – flóra a fauna na jaře, herbář rostlin 

- Vědomostní soutěže 

- Příroda ve výtvarné podobě 

- Výroba dárků k zápisu 

Duben – Velikonoce 

- Velikonoční tradice 

- Vyhledávání a prezentace velikonočních zajímavostí o vybrané zemi 

- Výrobky s náměty Velikonoc – kraslice, pomlázka 

- Pravidelné sportovní vyžití 

- Velikonoční výzdoba školního klubu 

- Sázení bylinek 

Květen – Měsíc dopravy a bezpečnosti 

- Dopravní značení ve městě a chování na ulici 

- Pravidla pro cyklisty, bezpečnost provozu, první pomoc 

- Příprava na dopravní soutěž 

- Sportovní hry 

Červen – Těšíme se na prázdniny 

- Den dětí – vodní hrátky 

- Bezpečné prázdniny 

- Akce klubu – stanování, stezka odvahy 

- Malování obrázků na trička 

- Atletický klubový turnaj – běh na 60 m pozpátku, hod do dálky gumákem, skoky 

v pytli 

        Mimo těchto plánovaných akcí hrajeme po celý školní rok stolní a kolektivní hry 

zaměřené na osobnostní rozvoj žáků. Společnými aktivitami trénujeme paměť, logické 

myšlení, podporujeme sociální dovednosti a tvořivost. Rádi si také povídáme a odpočíváme. 

Chodíme na pravidelné vycházky po okolí naší obce, navštěvujeme školní hřiště. Zařazujeme 

sportovně pohybové aktivity s využitím tělocvičny naší školy. Utužujeme kamarádský 

kolektiv, spolupracujeme i s mladšími dětmi ze školní družiny. 



Tematický plán ŠK 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 


