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Motto: 
 

Jaro, léto, podzim, zima, je nám spolu vždycky príma.  



  

ŠKOLNÍ KLUB p ři Základní škole Zašová, okres Vsetín 
 

1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 
 
 
Název školy: Základní škola Zašová, okres Vsetín 
Adresa: 756 51 Zašová čp. 500 
IČ: 45211582 
REDIZO: 600149617 
IZO ŠK: 173100911 
 
 
Kontakty:   
Ředitel: Mgr. Jaromír Krčmář 
Telefon: 571 634 555 
Email: zszasova@zszasova.cz 
Web: www.zszasova.cz 
 
 
 
Zřizovatel: Obec Zašová, starosta obce: Bc. Jiljí Kubrický 
Adresa: 756 51 Zašová čp. 36 
IČ: 00304476 
Telefon: 571 634 041 
Email: podatelna@zasova.cz 
Web: www.zasova.cz 
 
 
 
Aktualizace k datu: 1.9.2016                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
V Zašové, dne………………………    …………………………… 
                                     ředitel školy, razítko 

 



  

 

2. CHARAKTERISTIKA  
          
 Školní vzdělávací program školního klubu (dále jen ŠK) navazuje na ŠVP ZŠ Zašová  
„ŠKOLA PRO KAŽDÉHO – ŠKOLA PRO VŠECHNY“.  Posláním školního klubu je 
výchova a vzdělávání žáků mimo školní vyučování. Školní klub ZŠ Zašová je určen pro žáky 
II. stupně a pro žáky I. stupně, kteří nenavštěvují školní družinu. Celková kapacita ŠK je 90 
žáků. 
 
 
 

3. CÍLE ZÁJMOVÉHO VZD ĚLÁVÁNÍ VE ŠK 
 

• rozvíjet osobnosti žáků 
• nabízet různorodé činnosti s individuálním přístupem k jednotlivým žákům, 
• utvářet a posilovat pozitivní vztahy  
• vést žáky k dodržování pravidel slušného chování, učit je komunikovat, spolupracovat 

a respektovat se, 
• učit žáky předávat si znalosti, zkušenosti a dovednosti v různých oblastech, 
• vést žáky k aktivnímu přístupu k volnému času,  
• poznávat nové volnočasové aktivity,  
• utvářet u žáků kladný vztah k přírodě, 
• rozvíjet estetické cítění, tvořivost a fantazii dětí, 
• rozvíjet tělesnou zdatnost a zdravý vývoj žáka. 

 
4. DÉLKA ZÁJMOVÉHO VZD ĚLÁVÁNÍ 
 
Zájmové vzdělávání ve ŠK je poskytováno žákům vždy na jeden školní rok (září – červen). Se 
souhlasem zřizovatele není o prázdninách ŠK v provozu. 
 
 
5. FORMY ZÁJMOVÉHO VZD ĚLÁVÁNÍ  

 
• pravidelné činnosti - odpočinková a rekreační činnost, výtvarné a pracovní činnosti, 

příprava na vyučování, kroužky… 
 

• příležitostné činnosti –besedy, kvízy, sportovní turnaje, návštěvy knihovny, divadla, 
výstavy… 
 

• spontánní činnosti - spontánní aktivita žáků, vychovatelka koná pouze dohled. 
 

 
5. OBSAH A ČASOVÝ PLÁN VZD ĚLÁVÁNÍ 
 
Na každý školní rok je zpracován celoroční plán činnosti ŠK. V rámci pedagogického procesu 
se ŠK zaměřuje tyto oblasti: 
 
• Výchova ke zdravému životnímu stylu, výchova k odpovědnosti za svou osobu, za 

své zdraví (výchova ke správným stravovacím návykům, dodržování pitného režimu, 



  

dodržování osobní hygieny, posilování tělesné zdatnosti, otužování, rozvíjení citové 
stránky osobnosti, posilování citových vazeb, obohacování osobnosti estetickými 
zážitky, pěstování pracovních návyků a dovedností. 

 
•••• Posilování komunikačních dovedností tvořících základ sociálních dovedností 

(kultivace slovního a mimoslovního projevu, rozvíjení slovní zásoby a schopnosti ji 
přiměřeně používat, ale také schopnosti naslouchat, komunikace a uplatnění osobnosti 
ve skupině, komunikace v různých sociálních prostředích). 

 
•••• Zvyšování sociálních kompetencí, rozvíjení sociální orientace, pěstování potřebných 

a žádoucích dovedností, dovedností a postojů v sociálních vztazích, vedoucích 
k odpovědnosti za své chování, vytváření schopností svobodně a odpovědně řešit 
konkrétní životní situace na základě seberegulace, usilování o důvěryhodnost, 
pravdomluvnost a morální kvality, posilování schopností objektivně hodnotit své 
jednání a přijímat důsledky svého chování. 

 
•••• Výchova k odstraňování nedostatků v psychické regulaci chování, ovládání 

negativních citových reakcí, vypořádat se se stresem, překonávat náročné životní 
situace a nepodléhat jim, neboť i hrou se můžeme cvičit v překonávání krajních 
situací. Vyrovnání se s nedostatky a neúspěchy. 

 
•••• Schopnost najít své místo ve skupině a ve společnosti (poznávání sebe samého 

pomůže objektivně zhodnotit šance uplatnění ve skupině, kladné hodnocení zvyšuje 
sebevědomí, posilované pozitivním myšlením je příznivé pro začlenění do skupiny, 
hledání a vytváření vlastní bezpečné sociální skupiny, její důvěryhodnost, stabilita, 
objektivní hodnocení každého člena). 

 
•••• Formování životních postojů (vytváření základů právního vědomí, úcta k ověřeným 

hodnotám, porozumění, tolerance a schopnost i ochota pomoci, vytvoření vlastního 
sebevědomí a posilování schopností nepodléhat cizím negativním vlivům). 
 
 

6. PODMÍNKY P ŘIJÍMÁNÍ ŽÁK Ů, PRŮBĚHU A UKONČOVÁNÍ VZD ĚLÁVÁNÍ  
 

Přihlašování žáků ŠK je prováděno na základě písemných žádostí zákonných zástupců 
(zápisový lístek).  
O zařazení žáků do školního klubu rozhoduje ředitel školy. 
Při zařazení žáků do ŠK musí být žáci i jejich zákonní zástupci prokazatelně seznámeni 
s vnitřním řádem ŠK.  
Vychovatelka ŠK zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání 
informací zákonným zástupcům, vyřizování námětů a stížností.  
Ukončování zájmového vzdělávání ve ŠK: 

• automaticky na konci školního roku (poslední školní den v červnu) 
• na základě písemné žádosti zákonného zástupce adresovanou vedení školy. 

 
7. PODMÍNKY PRO VZD ĚLÁVÁNÍ ŽÁK Ů SE SPECIÁLNÍMI VZD ĚLÁVACÍMI 

POTŘEBAMI  
 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni do všech forem činností ŠK. 



  

Individuální potřeby žáků jsou konzultovány se zákonnými zástupci, s třídními učitelkami, 
případně s výchovnou poradkyní. 

 
8. EKONOMICKÉ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY  

 
Školní klub využívá veškeré materiální a technické prostředky ZŠ Zašová v době, kdy 
neprobíhá řádné vyučování. Činnost kroužků i další aktivity školního klubu probíhají v 
kmenových i odborných učebnách, v tělocvičnách, na hřišti i mimo školu.  

Od 1. 9. 2016 má školní klub své nové zázemí – místnost č. 58 u nové tělocvičny. Pro 
činnost ŠK je dále vyčleněna místnost č. 12 – školní knihovna, č. 32 – malá klubovna a 
učebna č. 63. K dispozici jsou stavebnice, společenské hry, knihy a encyklopedie, 
programy na PC, keramická pec, pomůcky a materiál pro výtvarné i pracovní tvoření. 

Provoz školního klubu je hrazen zřizovatelem v rámci rozpočtu ZŠ. Spotřební materiál je 
hrazen z prostředků školy a stanovené úplaty. Mzdové náklady jsou hrazeny ze státního 
rozpočtu podle platných tabulek.  

 

9. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY  
 
Zájmové vzdělávání ve ŠK zajišťuje jedna vychovatelka, která splňuje kvalifikační 
předpoklady dané zákonnými normami a průběžně se vzdělává formou samostudia a kurzů 
v rámci DVPP. Jako vedoucí kroužků pracují pedagogičtí pracovníci (FIMO, kroužek AJ), 
externí vedoucí (sportovní hry), či rodiče žáků (fotokroužek, turistický kroužek). 
 

10. PODMÍNKY BEZPE ČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ  
 
Vychovatelka zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků po celou dobu jejich pobytu ve 
školním klubu.  

• Na začátku školního roku vychovatelka poučí žáky o bezpečnosti v prostorách 

školy a ŠK, o chování ve ŠK i mimo něj a ochraně zdraví svého i spolužáků.  

• Žáci respektují pokyny vychovatelky ŠK. 

• Žáci se ve ŠK chovají obezřetně, dbají na bezpečnost svoji i druhých. 

• Do ŠK je zakázáno nošení předmětů, které ohrožují bezpečnost a zdraví žáků. 

• Pokud ŠK pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná 

kuchyňka, učebna PC…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. 

• Žáci mají zakázáno svévolně opouštět ŠK. 

• Úraz nebo poranění žák ihned nahlásí vychovatelce, která provede opatření k 

zajištění první pomoci, informuje rodiče zraněného žáka a v případě nutnosti 

zajistí i lékařské ošetření. Úrazy jsou evidovány v knize úrazů, která je 

společná se ZŠ.  

• Nedoporučuje se nošení drahých předmětů a cenných věcí, za ztrátu takových 

věcí nenese škola zodpovědnost. 


