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Obecná charakteristika podmínek vzdělávání
Školní klub je ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 Sb. v platném znění
školským zařízením zájmového vzdělávání.
Činnost a vzdělávání školního klubu se uskutečňuje na základě § 3 odst. 3 a § 5 odst. 2,3 zákona
561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění
a podle zásad školního vzdělávacího programu Škola pro Evropu - školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání v platném znění.

Organizace a provoz školního klubu
Organizace školního klubu probíhá podle Řádu školního klubu, popřípadě Řádu školní družiny,
které jsou přílohou tohoto programu.
Kapacita školního klubu je 296 dětí. Školní klub mohou navštěvovat žáci 3. – 9. ročníku.
Ostatní žáci navštěvují školní klub nepravidelně. Činnost školního klubu probíhá ve dnech
pondělí až pátek v době od 12:00 do 16:30 hodin. Školní klub využívá ke své odpočinkové a
rekreační činnosti prostory školní knihovny, klubovnu ŠD i přilehlé učebny.

Přijímání žáků do školního klubu
Žákem školního klubu se stává žák 3. - 9. ročníku Základní školy, Liberec, Lesní 575/12 na
základě vyplnění přihlášky zákonným zástupcem žáka.
Žák školního klubu po příchodu provede zápis do Knihy návštěv, kde uvede své příjmení a
jméno, třídu, čas příchodu a odchodu ze školního klubu. Při své první registraci je žák seznámen
s řádem školního klubu.

Materiální, personální, ekonomické a BOZP podmínky ke vzdělávání
Školní klub využívá klubovny ŠD a dalších prostor školy, v případě příznivých klimatických
podmínek hřiště a okolí školy. Školní klub s nepravidelnou péčí tvoří prostory knihovny a
čítárny. Žáci mají ve školním klubu k dispozici fond žákovské knihovny, společenské hry,
výtvarné potřeby. Knihovna obsahuje multimediální vybavení. Školní klub má spolu se školní
družinou k dispozici školní dvůr a hřiště. Činnost školního klubu s nepravidelnou péčí je
realizována bezúplatně.
Na činnost školního klubu se vztahují platné směrnice školy pro oblast BOZ žáků a PO.
Za činnost školního klubu odpovídá vedoucí vychovatelka ŠD. Činnost zajišťují vychovatelka
školního klubu.
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Cíle vzdělávání
Činnost školního klubu směřuje k naplňování čtyř cílů:
1. odpočinková činnost
Do činnosti školního klubu jsou, zejména v době po obědě, zařazovány relaxační činnosti,
četba, hraní společenských her. V jejich rámci vychovatelé školního klubu například žákům
předčítají, pouštějí relaxační hudbu. Žáci jsou vedeni ke vnímání relaxace jako běžné a potřebné
součásti dne.
2. klubová činnost
Do měsíčního plánu jsou zařazovány aktivity nebo klubové akce: besedy se známými
osobnostmi, čtenářské dílny, výstavy, exkurze, soutěže, sportovní a pohybové akce, ad.
2. zájmová činnost
V rámci tohoto cíle poskytuje školní klub prostor pro rozvoj nejrůznějších individuálních zájmů
žáků (výtvarné, sportovní, dramatické, pracovní a další činnosti). Žáci se zde také stávají
spolutvůrci náplně činnosti. Mohou přicházet s náměty na činnost, se kterou se setkali i mimo
školu a obohatit tak ostatní děti.
3. příprava na vyučování
Pro mnoho žáků je vzhledem k jejich pracovnímu harmonogramu velmi obtížné připravovat se
na vyučování doma (po odchodu ze školního klubu mají tréninky, navštěvují další kroužky,
cestují velmi dlouho domů, apod.). Vychovatelka proto poskytuje těmto dětem možnost
připravit se na vyučování během jejich přítomnosti ve školním klubu. V rámci přípravy jsou
žáci zároveň vedeni ke správným učebním návykům (příprava pracovního místa, atd.).
V rámci všech činností jsou nově zařazeny čtenářský a badatelský klub a kluby zábavné logiky.

Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vychovatelé školního klubu jsou povinni při jednotlivých činnostech respektovat individuální
i věkové zvláštnosti jednotlivých žáků. Vychovatelé jsou informováni třídními učiteli o
potřebách žáků se speciálními vzdělávacími problémy. Speciální vzdělávací potřeby a
adekvátní postupy konzultují se speciálním pedagogem.

Organizace a zajištění provozu ŠK
ŠK je v provozu 10 měsíců školního roku. Program činnosti ŠK je pravidelně měsíčně
zveřejňován prostřednictvím webu školy. Klub spolupracuje se ŠD a navazuje na výuku
v jednotlivých třídách. Činnost zajišťují určené vychovatelky ŠD a ŠK.
Mgr. Jiří Dvořák,
ředitel školy
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