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1.  Charakteristika školního klubu 

Školní klub (dále také ŠK) je součástí Základní školy Brno, Hroznová 1, příspěvková organizace.  

Poskytuje zájmové vzdělávání žáků školy, jeho kapacita je uvedena v rejstříku škol.  

 

Činnost školního klubu vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém 

vzdělávání. Činnost, organizaci a provoz školního klubu dále upravuje vnitřní řád školního klubu.  

 

Školní klub je určen pro žáky II. stupně (6. – 9. ročník). Provozní doba je dána rozvrhem školy. ŠK 

zajišťuje činnosti pro žáky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.  

 

2.  Cíle výchovně-vzdělávací práce a klíčové kompetence 

 

2.1  Cíle vzdělávání 

Cíle vzdělávání ve školním klubu navazují na školní vzdělávací program. Rozvíjí a zaměřují se 

u žáků na: 

- vzdělávání s využitím poznatků z vyučování, 

- otevřenou komunikaci, 

- spolupráci s ostatními žáky, 

- tvořivé myšlení a samostatnost, 

- motivaci k celoživotnímu učení, 

- sociální, psychické a fyzické zdraví, 

- prevenci sociálně-patologických jevů. 

 

2.2  Klíčové kompetence 

Žák získává tyto kompetence: 

-  kompetence k učení  

 připravuje se na vyučování samostatně i ve skupině 

 rozšiřuje poznatky získané ve vyučování 

 připravuje se na vyučování formou plnění domácích úkolů 

-  kompetence k řešení problémů 

   rozpozná a definuje problém 

   řeší problém samostatně i ve skupině 

   požádá o pomoc při řešení problému 

-  kompetence komunikativní  

 vyjádří vlastní myšlenku 

 zvládne základy komunikace/dialogu 

 rozvíjí slovní zásobu a komunikační dovednosti 

-  kompetence sociální a interpersonální  

 zvládne vyjádřit vlastní názor 

 dokáže přijmout názor jiného žáka 

 rozpozná konflikt a předchází mu 

- kompetence občanské  
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 pomáhá při organizaci školních akcí 

 uvědomuje si svá práva a povinnosti 

 uvědomuje si odpovědnost za své jednání 

- kompetence k trávení volného času  

 uvědomuje si potřebu smysluplného využití volného času 

 uvědomuje si důležitost střídání volnočasových aktivit 

 rozpozná pozitivní a negativní druhy volnočasových aktivit 

 

3.  Délka a časový plán vzdělávání 

Školní klub zahajuje činnost druhý týden v září a ukončuje ji předposlední týden v červnu, pokud 

ředitel školy neurčí jinak. Provozní doba navazuje na rozvrh školy v daném školním roce a zajišťuje 

činnosti pro žáky II. stupně mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. ŠK zpravidla nevykonává 

činnost ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování.  

 

4.  Formy vzdělávání 

Činnost školního klubu se uskutečňuje pravidelnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo 

vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na vyučování, příležitostnou zájmovou, výchovnou, 

rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na vyučování, využitím otevřené 

nabídky spontánních činností. Uvedené činnosti jsou organizovány podle potřeb a zájmů žáků.  

 

5.  Obsah vzdělávání 

Obsah vzdělávání školního klubu navazuje na vzdělávací oblasti rámcového vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání. Je založen na naplnění volného času žáků mezi dopoledním a odpoledním 

vyučováním se zaměřením na různé oblasti. Zástupce ředitele školy pro II. stupeň předkládá řediteli 

školy plán činnosti ŠK. 

 

Činnosti ve školním klubu: 

-  odpočinkové činnosti – individuální práce a komunikace se spolužáky, četba časopisů a knih, 

deskové, stolní a jiné hry  

-  pohybové a sportovní aktivity – míčové sporty, využití tělocvičny/hřiště  

-  příležitostné činnosti – příprava školních akcí především ve spolupráci s žákovským 

parlamentem, výzdoba školních prostor, procházky v okolí školy  

-  příprava na vyučování – konzultace se spolužáky a vyučujícím, vypracování domácích úkolů, 

samostatná práce 

 

Činnosti navazují na průřezová témata základního vzdělávání:  

- osobnostní a sociální výchova  

- výchova demokratického občana  

- výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

- multikulturní výchova  

- environmentální výchova  

- mediální výchova  
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6.  Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných/mimořádně nadaných 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných/mimořádně nadaných ve 

školním klubu probíhá ve spolupráci se školským poradenským pracovištěm. Pedagogové 

konzultují potřeby žáků s výchovným poradcem a speciálním pedagogem, zapojují jednotlivé 

činnosti dle potřeb žáků. 

 

7.  Podmínky pro přijímání uchazečů, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání 

Žák je do školního klubu přijat na základě přihlášky, kterou vyplní jeho zákonný zástupce. O přijetí 

žáka k činnosti ŠK rozhoduje ředitel školy, přijetí není nárokové. Žáci jsou ve ŠK evidování 

v Záznamu o práci v zájmovém útvaru. Odhlásit žáka z docházky do ŠK je možné pouze písemně.  

 

8.  Podmínky pro činnost školního klubu 

 

8.1  Materiální podmínky 

Školní klub se nachází v hlavní budově školy, prostory odpovídají požadavkům na bezpečnost 

a hygienu. K činnosti ŠK je možné využívat tělocvičnu, školní hřiště a ostatní učebny. ŠK je 

vybaven odpovídajícím nábytkem, pomůckami, stolními hrami, časopisy a sportovními pomůckami. 

Materiální vybavení je evidováno a průběžně doplňováno.  

 

8.2  Personální podmínky 

Školní klub vede pedagogický pracovník určený ředitelem školy. Ředitel školy vyžaduje vysokou 

míru kreativity, organizační schopnosti a dovednost efektivní komunikace s žáky. 

 

8.3  Ekonomické podmínky 

Škola je příspěvkovou organizací. Školní klub je žákům školy poskytován bezúplatně. 

 

8.4  Hygienické a bezpečnostní podmínky 

Školní klub zajišťuje hygienické a bezpečnostní podmínky vhodnou volbou činností. Tyto probíhají 

ve vhodných prostorách s využitím bezpečných pomůcek. Správnou životosprávu a pitný režim si 

žáci zajišťují sami, mají také na chodbách k dispozici pítka s pitnou vodou a automaty pro koupi 

nápojů a zdravých potravin.  

 

8.5  Psychohygienické podmínky 

Školním klub je místem, které zajišťuje žákům pocit klidu a bezpečí. Činnosti jsou ovlivněny zájmy 

žáků a snahou o rozvoj jejich osobnosti. Škola chrání žáky před násilím, šikanou a dalšími 

nežádoucími jevy.  

 

Režim, pravidla bezpečnosti a chování ve školním klubu a další důležité informace jsou uvedeny ve 

vnitřním řádu školního klubu.  

 

9.  Hodnocení činnosti školního klubu 
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Hodnocení probíhá průběžně na poradách školy a hospitační činností. Hodnocení činnosti školního 

klubu je součástí výroční zprávy.  

 

10. Zveřejnění školního vzdělávacího programu 

Školní vzdělávací program školního klubu je zveřejněn na přístupném místě ve škole (vestibul 

školy, kancelář školy a webové stránky školy). 


