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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

1.1 Oficiální název programu 

Školní vzdělávací program pro školní klub.  

 

1.2 Motivační název 

    ,,Školní klub Zámeček“ 

 

1.3 Předkladatel 

Název školy:   Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce,  

    příspěvková organizace   

 

Adresa:   Ledce 55, 273 01 Smečno 

 

Ředitel školy:     Mgr. Roman Pejša 

Zástupce ředitele:  Mgr. Luděk Černý 

Vedoucí školního klubu:  Mgr. Roman Pejša 

Telefon:    312 517 925 (ředitel školy) 

    312 517 923 (zástupce ředitele) 

E-mail:   info@ddledce.cz 

WWW stránky:  www.ddledce.cz  

IZO:    102 114 129 

IČO:    48 70 63 02 

REDIZO:   600 021 653 

 

1.4 Zřizovatel 

Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

 

Kontaktní osoba:  Mgr. Eva Horáková 

IČO:    61 89 46 30 

IZO:    600 021 572 

Telefon:    257 280 111 

E-mail:   info@kr-s.cz 

WWW stránky:  www.kr-stredocesky.cz 
 

1.5 Platnost dokumentu 

Platnost dokumentu      Od 1. 9. 2013 

 

 

Podpis ředitele      Razítko školy  

mailto:info@ddledce.cz
http://www.ddledce.cz/
mailto:info@kr-s.cz
http://www.kr-stredocesky.cz/
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2 OBECNÁ USTANOVENÍ 
 

Školní klub se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém 

vzdělávání.   

 

2.1. Podmínky ŠK 

 

2.1.1 Materiální podmínky 

 

Školní klub má své vlastní prostory v budově Ledce 81 a rovněž využívá učebny 

v naší základní škole. Stávající vybavení je účelné. 

Prostory pro osobní hygienu žáků a pedagogů jsou vybavené dostatečným počtem 

hygienických zařízení odpovídajících fyziologickým potřebám daného věku a příslušným 

normám. 

 

2.1.2 Personální zajištění 

 

Vedoucí volnočasových alternativ jsou pedagogové naší základní školy + externí 

lektoři.  

 

2.1.3 Psychosociální podmínky  

 

Ve školním klubu je vytvářeno pohodové a příznivé sociální klima, ve vzájemné 

komunikaci panuje otevřenost a partnerství. Žáci jsou vedeni ke vzájemné úctě a toleranci, k 

empatii, spolupráci a pomoci druhému. Při všech činnostech jsou respektovány potřeby jedince. 

 

2.1.4 Ekonomické podmínky 

 

Za pobyt dětí ve školním klubu není vybírán žádný poplatek.  
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3 POSLÁNÍ A CÍLE 
 

Školní klub uskutečňuje výchovně vzdělávací, rekreační a další aktivity pro děti v jejich 

volném čase. Hlavním posláním školního klubu je nabídka pozitivních alternativ zájmové 

činnosti, odpočinku a rekreace  žáků. 

Do činnosti ŠK se mohou zapojovat nejen žáci prvního i druhého stupně základní školy 

podle jejího charakteru, ale i ostatní děti z dětského domova a také děti z okolí (např. Ledce, 

Přelíc, Smečno). Smysl je v propojování. V tom, že se snažíme nenásilnou formou propojit 

trávení volného času dětí s nařízenou ústavní výchovou s dětmi vyrůstajícími v „běžných“ 

funkčních rodinách. 

Přihlásit lze dítě buď volně na spontánní, příležitostné a další obdobné aktivity, nebo 

závazně do pravidelných volnočasových alternativ. Školní klub může vykonávat činnost pro 

účastníky, jejich zákonné zástupce a další zájemce i ve dnech pracovního volna. 

 

3.1 Cíle vzdělávání 
 

 Prožívat radostné chvíle, jistotu a bezpečí. 

 Rozvíjet osobnost dítěte. 

 Rozvíjet vědomosti dětí a jejich praktické dovednosti. 

 Rozvíjet tělesnou zdatnost při pohybových aktivitách. 

 Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů. 

 Učit komunikovat, spolupracovat a respektovat se. 

 Učit se předávat znalosti, zkušenosti a dovednosti v různých oblastech. 

 Utvářet kladný vztah k přírodě a učit se chránit svět kolem nás. 

 Nabízet různorodé činnosti s individuálním přístupem k jednotlivým žákům. 

 Vytvářet prostorové podmínky pro odpočinek a relaxaci. 

 Rozvíjet všestrannou spolupráci s rodinami žáků. 
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3.2 FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Pravidelná činnost.  

Je dána týdenní skladbou řízených činností a představuje zejména organizované, 

řízené a vzdělávací činnosti a aktivity zájmového vzdělávání např. 

 Výtvarná a pracovní činnost. 

 Posilovna. 

 Odpočinková činnost. 

 Rekreační činnost. 

 Práce s PC, samostatné vyhledávání nových informací. 

 Mravní příprava do života a slušné chování. 

 Keramika, pracovní činnosti a ruční práce. 

 Breakdance. 

 

Počet kroužků i jejich náplň se řídí aktuálním personálním obsazením školy a počtem 

přihlášených žáků. 

 

Příležitostná činnost. 

Je to výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost organizovaná 

nepravidelně dle potřeb dětí a možností ŠK (akce a projekty). Není zahrnuta do standardní 

týdenní skladby činností. Spontánní činnosti, které vycházejí ze skladby činností ŠK. 

Činnosti, které jsou mimo místo sídla organizace, pořádá škola a organizuje ŠK. 
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4 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 
 

Naše činnost se zaměřuje na tyto základní oblasti: 

 

4.1 Výchova ke zdravému životnímu stylu 

 Výchova k odpovědnosti za svoji osobu, zdraví a dodržování osobní hygieny, 

 posilování tělesné zdatnosti a otužování, 

 rozvíjení citové stránky osobnosti a citové vazby, 

 udržování pořádku v prostorách školy a okolí. 

 

4.2 Posilování komunikačních dovedností – člověk ve společnosti 

 Rozvoj slovní zásoby, kultivace slovního a mimoslovního projevu, 

 schopnost vyjádřit se a naslouchat, 

 uplatnění se v kolektivu, 

 vytvoření základu estetického vztahu k životu, ke kultuře a umění. 

 

4.3 Odpovědnost za své chování 

 Rozvoj schopností a dovedností vyjádřit své pocity, dojmy a prožitky, 

 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a změnám, 

 pěstování potřebných a žádoucích vědomostí, dovedností a postojů, 

 důvěryhodnost, pravdomluvnost a morální kvalita. 

 

4.4 Ovládání negativních citových reakcí 

 Vypořádání se stresem, 

 řešení životních situací, 

 vyrovnání se s nedostatky a neúspěchy, 

 rozvoj fyzické a psychické zdatnosti. 

 

4.5 Poznání sebe samého a uplatnění ve skupině – člověk jako 
jedinec 

 Rozvoj pozitivních citů žáka ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, 

získání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti), 

 kladným hodnocením zvyšovat sebevědomí a posilovat pozitivní myšlení, 
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 objektivní hodnocení každého žáka, 

 vytváření vlastní bezpečné sociální skupiny, 

 usměrňovat temperament, postoje a hodnoty.  

 

4.6 Formování životních postojů 

 Vytváření společensky žádaných hodnot, 

 vytváření základů právního vědomí, úcty, porozumění a tolerance, 

 schopnost a ochota pomoci, 

 posilování schopnosti nepodléhat negativním vlivům.  

 

4.7 Prevence sociálně patologických jevů  

 Drogy, alkohol, kouření, 

 delikvence, 

 virtuální drogy, 

 šikanování, vandalismus, 

 násilnické chování, rasismus, 

 chápat podobnost a odlišnost lidí a pochopit rozdíly v prožívání, v myšlení a 

v jednání. 

 

4.8 Nacházení nových vazeb v souvztažnosti mezi již získanými 
poznatky z vyučování 

 Možnost vzájemného doplňování školního vyučování a výchovně – vzdělávací 

práce školního klubu, 

 přinášet nové podněty a poznatky. 

 

Činností školního klubu a zájmových útvarů školního klubu rozvíjíme osobnost žáků, 

snažíme se nenásilnou a zajímavou náplní zájmových útvarů o doplňování jejich znalostí a 

dovedností.   
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5 PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE 
SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A 

MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 
 

U žáků vyžadujících speciální vzdělávací potřeby je postupováno v souladu s 

doporučením odborných lékařů a školských poradenských zařízení. Ve spolupráci s výchovným 

poradcem jsou připravovány dílčí činnosti pro zmiňované žáky. Žáci se speciálními 

vzdělávacími potřebami i žáci mimořádně nadaní jsou plně integrováni do volnočasových 

alternativ školního klubu. Pro poradenskou činnost je využíváno činnosti výchovného poradce, 

zástupce ředitele školského zařízení a třídního učitele.   

 

 

6 POPIS PODMÍNEK BEZPEČNOSTI PRÁCE A 
OCHRANY ZDRAVÍ 

 

Otázky bezpečnosti jsou stanoveny ve Vnitřním řádu školního klubu. 

 Výchova ke zdravému životnímu stylu, 

 vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody, 

 zajištění bezpečnosti a ochrany žáků před soc. patologickými jevy, před projevy 

diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 
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7 OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ 
 

7.1 Délka a časový plán vzdělávání  
 

Vzhledem k proměnlivosti organizační struktury školního klubu je časový plán 

rozpracován vždy na období září – srpen. 

 

7.2 Vzdělávací oblasti:  
 

 Člověk a jeho svět   

 Člověk a příroda  

 Člověk a zdraví  

 Člověk a svět práce  

 Umění a kultura  

 Informační a komunikační technologie   

Propojení vzdělávacích obsahů oborů přispívá ke komplexnosti vzdělávání žáků a 

pozitivně ovlivňuje proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. 

 

7.2.1 Člověk a jeho svět 

Místo, kde žijeme  

 Vztah ke své škole, vesnici, městu státu, poznatky z cest. 

 

Lidé kolem nás  

 Příbuzenské vztahy v rodině. 

 Vztahy mezi dětmi. 

 Vztahy ve škole. 

 Pravidla soužití. 

 Chování lidí   – pravidla slušného chování. 

 Principy demokracie. 

 Základní lidská práva a práva dítěte. 

 Práva a povinnosti. 
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7.2.2 Člověk a příroda 

 Rozmanitost živé a neživé přírody. 

 Ochrana přírody  – praktické poznávání přírody. 

 Proměny přírody, roční období. 

 Činnost člověka v přírodě (pozitivní, negativní). 

 Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody. 

 Likvidace odpadů  – třídění odpadů, sběr. 

 

7.2.3 Člověk a zdraví 

 Hry kondiční, rovnováhy, správného držení těla aj.  

 Zdravá soutěživost – účast na různých soutěžích v rámci obce, regionu, oblasti.  

 Význam pohybu pro život.  

 Soutěže.   

 Turistika.   

 pravidla bezpečnosti při aktivitách.  

 Odpočinek, relaxace, rekreační aktivity.  

 Hygiena a bezpečnost.  

 První pomoc.  

 

7.2.4 Člověk a svět práce 

 Lidové tradice a zvyky – vyšívání, zdobení kraslic, pletení pomlázky.  

 Bezpečnost práce s nářadím, náčiním a pomůckami – jehla, nůžky, niť. 

 Umí ošetřit pokojové rostliny – zalévání, kypření, hnojení, omývání.  

 Pracovní činnosti – práce různými technikami a metodami s využitím různých materiálů 

– papír, textil. 

 

7.2.5 Umění a kultura 

 Výtvarné techniky – malba, kresba, koláž aj.  

 Dekorativní práce.  

 Lidové tradice a zvyky – Mikuláš, Vánoce, Velikonoce, Hody (malování mašlí a 

velikonočních vajíček aj.).  

 Výrobky a práce dětí a žáků.  

 Návštěva koncertů, divadelních představení, výstav, galerií.  
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7.2.6 Informační a komunikační technologie 

 Tvorba mediálního sdělení (grafické programy, tvorba pozvánky, blahopřání).  

 Práce s výukovými a zábavnými programy dle pokynů. 

 Vyhledávání potřebných informací na internetu (učební obory, zaměstnání, doprava, 

encyklopedie). 

 Základy elektronické komunikace (e-mail, sociální sítě, bezpečná pravidla pohybu na 

internetu, komunikační programy). 

 Práce s textovým editorem na uživatelské úrovni. 
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8 KLÍČOVÉ KOMPETENCE 
 

Jedná se o dlouhodobý proces, souhrn dovedností, schopností, vědomostí a postojů, 

které děti/žáci získávají v průběhu několikaleté aktivitě v kroužcích, pobytu ve školním klubu. 

Protínají se všemi činnostmi zájmového vzdělávání. 

V rámci pedagogického procesu se ve ŠK prioritně zaměřujeme na rozvoj následujících 

klíčových kompetencí. 

 

8.1 Komunikativní 

 Žák formuje a vyjadřuje své myšlenky výstižně, souvisle a kultivovaně. 

 Využívá komunikace k vytváření vztahů a spolupráci s ostatními lidmi. 

 Obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje. 

 

8.2 Sociální 

 Žák se podílí na vytváření příjemné atmosféry v týmu. 

 Přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů. 

 Efektivně spolupracuje. 

 Oceňuje práci a zkušenosti druhých lidí. 

 Vytváří si pozitivní představu o sobě samém. 

 Sebedůvěru a sebeúctu. 

 

8.3 Občanské 

 Žák chápe základní principy zákonů a společenské normy. 

 Je si vědom svých práv a povinností. 

 Respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní dědictví. 

 Chová se zodpovědně v krizových situacích. 

8.4 Pracovní 

 Používá bezpečně a účinně materiály a vybavení. 

 Dodržuje vymezená pravidla. 

 Přistupuje k pracovní činnosti i z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví svého i zdraví 

druhých. 
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 Chrání životní prostředí. 

 Chrání kulturní a společenské hodnoty. 

 

9 HODNOCENÍ 
 

Hodnocení žáka ve ŠK má především motivační charakter. Vedoucí ŠK hodnotí žáka 

ústně, případně formou diplomů, pochval a ocenění. Hodnocení ovlivňuje:  

 Posouzení jeho přístupu k práci v kolektivu.  

 Způsob samostatné práce. 

 Snaha o zapojení se do dění a života ve ŠK.  

 Jeho vlastní píle.  

 Kreativita, myšlení, ochota a kamarádství.  

 Schopnost komunikace na určité úrovni, osvojení si poznatků, míra zručnosti, 

další projevy a vlastnosti žáka.  

 


