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1 Základní údaje o školním klubu 

 
Klub je součástí Základní školy Úvaly, okres Praha – východ a je zařazena do sítě školských 
zařízení pod identifikačním číslem zařízení (IZO). 
 
Adresa:   ZŠ Úvaly, příspěvková organizace Arnošta z Pardubic 8 
IZO:    108 053 075 

 

2 Charakteristika klubu, umístění klubu 

 
Školní klub pracuje jako součást základní školy Úvaly, příspěvková organizace.  
Provoz školního klubu se řídí Řádem školního klubu Základní školy Úvaly, příspěvková 
organizace, č.j. ZŠ Úvaly 1058/2019. 
Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školním klubu se vztahují ustanovení vyhlášky 
o základním vzdělání a pravidla hodnocení žáků uvedená ve školním řádu. 
Klub je určen pro žáky 6. – 9. ročníku, v případě volné kapacity ho mnohou navštěvovat 
i žáci 5. ročníku.  
Maximální denní kapacita je 30 žáků. 
Cílem ŠK je poskytnout žákům 2. stupně školy možnost vhodného využívání volného času. 
Činnost školního klubu je součástí vzdělávací soustavy a směřuje k rozvíjení schopností, 
dovedností a znalostí, k rozvoji kompetencí. Jsou rozvíjeny prostřednictvím volnočasových 
aktivit založených na zájmech dětí. 
Pro školní klub je určen prostor čítárny v přízemí budovy A, popř. vedlejší třídy A1-1. 
V čítárně mohou žáci využívat stolní hry, knížky, čtečky a počítače. K pohybovým činnostem 
je možno využívat školní hřiště.  
 

2.1 Konkrétní cíle školního klubu: 

 

• rozvíjet osobnosti dítěte – osobnostní, sociální, mravní; dodržování etického kodexu 
školy  

• vést k smysluplnému využívání volného času s ohledem na zájmy a další rozvoj 
osobnosti žáka 

• rozvíjet v oblasti vědomostí, dovedností a schopností podle zájmu dítěte 

• vést žáka k obhajování a dodržování lidských práv 

• motivovat k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším 

• vést k respektování kulturních a etnických odlišností  

• rozvíjet a podporovat komunikativní schopnosti a dovednosti 

• rozvíjet spolupráci v péči o životní prostředí, seznamovat se s principy udržitelného 
rozvoje 

 

2.2 Obsahy a formy činností ve školním klubu 

 
Jednotlivé formy činnosti jsou založeny na výchově prožitkem. Zážitková pedagogika 
umožňuje konfrontaci s jinými lidmi, se sebou samým i s přírodním a kulturním okolím. 
Umožňuje dětem uvědomovat si autenticitu své existence, být sám sebou. Je založena 
na aktivní účasti v programu – hře, modelové situaci. Strategie pedagogické práce musí 
respektovat požadavky pedagogiky volného času, tj. motivace k smysluplnému využívání 
volného času, činnosti musí být založeny na dobrovolnosti, měly by být zajímavé a pestré. 
Dále by na zvolených aktivitách měly participovat děti, činnosti by jim měly přinášet 
uspokojení a přiměřenou úspěšnost všem. Jednotlivé činnosti jsou voleny citlivě, jsou 
dobrovolné a měly by vyvolávat kladné emoce. Dávají prostor pro seberealizaci žákům 
a vytváří pozitivní sociální klima. 
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2.3 Materiální, personální a ekonomické podmínky 

 

Činnost ŠK je zajišťována kvalifikovanými pedagogy.  
 
Ředitel školy touto směrnicí stanovil registrační poplatek za školní klub na 100,- Kč za měsíc. 
Úhrada se provádí z třídního fondu příslušného žáka do konce září 400,- Kč (za období září 
– prosinec) a do konce ledna 600,- Kč (za období leden – červen). Vedoucí vychovatelka 
pravidelně kontroluje placení úhrady.  
 
Úplata může být žákovi ředitelem školy snížena nebo prominuta jen pokud 
zákonný zástupce prokáže tyto skutečnosti: 

• žák je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který 
           pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba 

• žák má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento 
           příspěvek nebo jeho část je vyplácena 
 
Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka o tom neprodleně uvědomí 
ředitele školy. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školního klubu. 
 
 

2.4 Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání 

 
O zařazení dětí do školního klubu rozhoduje ředitel školy na základě odevzdání vyplněného 
zápisního lístku zákonným zástupcem vedoucí vychovatelce nebo třídní učitelce. Součástí 
přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky. Zápisní 
lístek je zákonný zástupce povinen odevzdat v každém školním roce, ve kterém chce své 
dítě zařadit do školního klubu. Přednostně jsou zařazováni žáci 2. stupně, v případě volné 
kapacity žáci 5. ročníku. 

 

 

Zákonný zástupce může své dítě odhlásit ze školního klubu kdykoliv v průběhu školního roku 

na základě písemné žádosti. 

Ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠK v těchto případech: 

•  pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušuje kázeň a 
pořádek 

•  ohrožuje zdraví a bezpečnost svou nebo ostatních 

•  dlouhodobě bezdůvodně nenavštěvuje ŠK 

•  v případě porušení vnitřního řádu ze strany rodičů (např. neprovedená platba za 
pobyt dítěte za ŠK) 
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3 Evaluační plán 

 

Úroveň 
hodnocení 

Cíle Kritéria Nástroje Četnost 

individuální 

- osobnostní a 
kariérní růst 

- přátelské a 
pozitivní 
klima 

- zlepšování kvality 
výchovných výsledků  

- inovace metod, 
strategií výchovného 
působení 

- analýza a 
hodnocení 
dokumentů, 
vlastní 
činnosti 

- sebereflexe 
- hodnocení 

rodičovskou 
veřejností 

průběžně 

týmová 

- volba 
zajímavé 
činnosti, 
motivující ke 
smysluplném 
využívání 
volného času 

- spokojenost dětí a 
rodičů 

- účast na aktivitách 
- podíl dětí na výběru 

činností 

- analýza a 
hodnocení 
dokumentů, 
činnosti 

- vzájemné 
hospitace 

- reflexe, 
sebereflexe 

- pozorování 
- rozhovor 
- hodnocení 

veřejností 

na 
schůzkách 
metodického 
sdružení, 
které budou 
dle potřeby 

vedení 
školy 

- kontrola 
naplňování 
cílů výchovné 
práce 

- zajištění 
bezpečnosti 

- výsledky výchovného 
působení na žáky 

- přátelská atmosféra 
- hodnocení při 

prezentaci na 
veřejnosti 

- hospitace 
- pohovor 
- pozorování 

průběžně 

 
 
 
 

4 Podmínky pro činnost dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

 
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je podle stupně a charakteru jejich 
znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována zvýšená pozornost. 
Pro rozvoj talentovaných jedinců bude nabízet školní klub další doplňkové aktivity 
v oblastech jejich zájmů. 
 

5 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

 
Žáci přihlášeni do ŠK jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v docházkovém 
sešitu ŠK. 
Žák bez vědomí vychovatelky oddělení ŠK neopouští.  
Žák svým chováním neohrožuje bezpečnost a zdraví své ani ostatních dětí.  
Doba pobytu žáka ve ŠK se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.  
Žák se řídí pokyny vychovatelek a provozních zaměstnanců školy a řádem školního klubu, 
který je vyvěšen v čítárně.  
Pokud žák narušuje soustavně řád a činnost ŠK, může být ředitelem školy vyloučen.  
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Činnosti ŠK zajišťují dostatek relaxace, vycházejí ze zájmů žáků, jsou věkově přiměřené a 
motivující, respektují individualitu žáka.  
Vychovatelé denně kontrolují vhodné osvětlení, teplo, bezhlučnost, čistotu, větrání a 
vhodnost vybavení prostorů ŠK. Pravidelně také kontrolují prostor a zařízení z hlediska jejich 
bezpečnosti. 
Vychovatelé chrání děti před úrazy. Každý žák je povinen jakýkoliv úraz nebo nevolnost 
nahlásit vychovatelce, která zajistí péči, zapíše případný úraz do knihy úrazů a informuje 
zákonného zástupce žáka. Lékárnička je dostupná v kanceláři školy. 
Činnosti ŠK navozují klidné partnerské prostředí a příznivé sociální klima. Jsou respektovány 
potřeby jedince a jeho osobní problémy. Vychovatelé ŠK chrání žáky před násilím, šikanou a 
dalšími patologickými jevy.  
Vychovatelé ŠK včas informují žáky i rodiče o činnostech a akcích ŠK písemnou formou a 
na stránkách školy.  
 

5.1 Psychosociální podmínky 

 

Společně vytvořená vize školy, „Co nezvládneš sám, zvládneme spolu v klidném a tvořivém 
prostředí“, je naplňována i školním klubem. Vede k vytváření klidného prostředí, 
k otevřenosti, partnerství, spolupráci. Volené formy a strategie při výchovném působení 
respektují potřeby jedince. Vycházejí ze zájmů žáků a vedou žáky ke smysluplnému 
využívání volného času.  Při činnostech je respektována věková přiměřenost a je využíváno 
motivující hodnocení. K příznivému sociálnímu klimatu přispívá spolupráce dětí z různých 
věkových skupin – prevence v boji proti šikaně a násilí. Děti jsou vedeny k toleranci a 
vzájemné úctě, k dodržování etického kodexu školy.  
Vytváříme podmínky pro spoluúčast dětí na životě školy a školního klubu. Rodiče jsou 
informováni o činnosti dětí ve školním klubu. 

 

6 Klíčové kompetence 

 
Pojem kompetence je chápán jako souhrn znalostí, schopností, praktických dovedností a 
s nimi souvisejících postojů, hodnotových orientací. Ve všech etapách vzdělávání, tedy i 
v zájmovém, je jedním z cílů vybavit žáka kompetencemi na úrovni, která je pro něj 
dosažitelná v rámci jeho individuálního osobnostního rozvoje. Do klubu přicházejí děti 
s různou mírou předchozích zkušeností, z různého sociálního prostředí, s odlišnými 
dispozicemi a s různými zájmy. Právě tyto zájmy by měl školní klub rozvíjet. Volba metod a 
strategií jednotlivých činností je převážně založena na vlastním prožitku dětí. Formou her, 
rozhovorem, pozorováním, modelováním situací a dalšími metodami si žák rozvíjí 
dovednosti. V klubu k nim ještě přibývají kompetence k trávení volného času. Kompetence 
nelze rozvíjet izolovaně, ale komplexně. Ve výchovném působení jsou kompetence 
rozvíjeny komplexně, jsou vzájemně provázány. Vychovatelé vedou žáky k rozvoji 
následujících kompetencí. 
 

 
 

1. Kompetence k učení 
 
Žák  
− učí se spontánně i vědomě formou mimoškolního vzdělávání 
− klade si otázky a hledá na ně odpovědi 
− uplatňuje získané vědomosti a poznatky v praxi 
− aktivně se zapojuje do zájmových činností, využívá zkušeností  
− vyhledává informace z různých zdrojů 
− zpracovává referáty s využitím knih, internetu 
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2. Kompetence k řešení problémů 
 
Žák  
− si všímá dění i problémů, které motivují k řešení podobných problémů a situací 
− přemýšlí o příčinách, plánuje, nachází podobné a odlišné znaky 
− ověřuje správné řešení problémů, svá rozhodnutí se učí obhájit a uvědomuje si 

zodpovědnost za své rozhodnutí 
− je iniciativní, započaté činnosti dokončuje 
− odhaduje rizika svých nápadů 
− získané vědomosti dává do souvislostí 

 
 

3. Komunikativní kompetence 
 
Žák  
− vyjádří svůj názor 
− učí se naslouchat druhým, respektovat druhé 
− komunikuje kultivovaně verbálně i neverbálně – spisovně, nepoužívá vulgární výrazy 
− dovede vyjádřit svůj názor, přijímá kritiku, dovede přijmout názory druhých 
− vhodně formuluje a účinně se zapojuje do diskuze 
− využívá informační a komunikační prostředky 

 
 

4. Sociální a interpersonální kompetence 
 
Žák 
− plánuje, organizuje a hodnotí činnost, situaci 
− podílí se na vytváření pravidel práce v týmu, přijímá různé role, pozitivně ovlivňuje kvalitu 

společné práce 
− respektuje dohodnutá pravidla 
− podílí se na utváření příjemné atmosféry, rozvíjí dobré mezilidské vztahy 
− poskytuje pomoc nebo o ní požádá 
− oceňuje zkušenosti druhých lidí a čerpá z toho poučení 
− vytváří si pozitivní představu o sobě samém 
− nese důsledky za své jednání 

 

5. Občanská kompetence 
 
Žák 
− uvědomuje si svá práva i práva druhých, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu, a 

dovede se jim bránit, chová se zodpovědně 
− dbá na osobní zdraví své i druhých, chová se odpovědně i s ohledem na zdravé a 

bezpečné prostředí (přírodní a společenské) 
− respektuje a posiluje sociální a kulturní prostředí, které je formováno tradičními, 

aktuálními, i očekávanými hodnotami národa 
− respektuje etnika a sociální či profesní skupiny 
− váží si tradice a kulturního dědictví a chrání je 
− podílí se na rozvoji kvalitního životního prostředí 
− je si vědom povinností ve škole i mimo školu 

 

6. Kompetence k trávení volného času 
 
Žák 
− tráví volný čas účelně, smysluplně, orientuje se v možnostech a nabídkách, rozvíjí své 

zájmy organizovaně i individuálně 
− odmítá nevhodné nabídky trávení volného času 
 


