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ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

ZŠ, LIBEREC, LESNÍ 575/12, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 
 

 

 

Č.j.:                          36-09-22 Účinnost od data:                        1. 9. 2022 

Spisový znak: Skartační znak:                                 S 10 

Změny: 

 

 

 

ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY, LIBEREC, LESNÍ 575/12 

 

v souladu s ustanovením zák. 561/2004 Sb. v platném znění 

a  

ustanovením vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v aktuálním znění 

 

vydává 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. 

 

 

 

Ředitel školy:        Mgr. Bc. Jiří Dvořák 

 

Zpracovala:         Petra Pivodová 

 

 

Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2022 

 

V Liberci 1. 9. 2022       razítko:  
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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 4. – 9. ročníku. 

Činnost školního klubu probíhá ve dnech pondělí, úterý, středa, pátek od 12:00 do 16:00 hod, 

ve čtvrtek od 13:00 do 16:00 hod. Školní klub využívá ke své odpočinkové a rekreační činnosti 

prostory školní knihovny a přilehlé učebny. 

 

 

 

Přijímání žáků do školního klubu  

 
Žákem školního klubu se stává žák 4. - 9. ročníku Základní školy, Liberec, Lesní 575/12 na 

základě vyplnění elektronické 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 návštěvě je žák seznámen 

s řádem školního klubu. 

 

 

 

Materiální, personální, ekonomické a BOZP podmínky ke vzdělávání 
 

Školní klub tvoří prostory knihovny a čítárny. Ke své zájmové činnosti využívá také přilehlé 

učebny a další prostory školy. V případě příznivých podmínek hřiště a okolí školy. 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. Zájmovou činnost zajišťuje 

vychovatelka školního klubu.  

 

 

                                                   Cíle vzdělávání 
 

Činnost školního klubu směřuje k naplňování tří cílů: 
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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. 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.). 

 

 

Celoroční plán ŠK 

školní rok 2022-2023 

 

„PŘÁTELÉ Z NEZNÁMÉ PLANETY“ 

 

V letošním roce vtáhneme děti do světa fantazie, budeme se učit porozumět sobě i 

kamarádům, citlivě chápat a ovlivňovat mezilidské vztahy. Pokusíme se vžít do situace nově 

příchozích kamarádů z cizích zemí, či planet. Spolupracovat ve skupině, být tvořivý. Získáme 

základní informace o vesmíru, Slunci, Měsíci, sluneční soustavě, planetě Zemi.  

 

Září: Přátelé z neznámé planety 

Seznámíme se s řádem a režimem školy, ŠD a ŠK a zásadami dodržování bezpečnosti 

Naučíme se zorientovat ve škole i v jejím okolí, přivítáme prvňáčky 

Sestavíme nová společná pravidla 

Ztvárníme zážitky z prázdninových cest, budeme sdílet příběhy a dobrodružství, uspořádáme 

výstavu obrázků na nádvoří školy 

Zahájení celoroční hry na téma „Přátelé z neznámé planety“ - vyrobíme si kosmickou loď a 

palubní deník 

Oživíme legendu o sv. Václavovi 

28. 9. 2022 – Den české státnosti 

 

Říjen: Tři, dva, jedna…letíme! 

Bezpečně do školy a v okolí školy, dopravní značení, pravidlo vidět a být viděn 

Návštěva dopravního hřiště - 2. a 3. třídy 

Vycházky do blízkého okolí, sběr, poznávání a využívání přírodnin a plodů 

Povídání o Sluneční soustavě – co je planeta, jaké známe planety, porovnávání velikostí, tvarů 

Barevné planety – „vybarvování“ planet přírodninami 
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Slavnostní start rakety v Rokli  

Výtvarné ztvárnění mimozemských přátel + výstava 

10. 10. 2022 Ředitelské volno  

26. - 27. 10. 2022 Podzimní prázdniny 

28. 10. 2022 -   Den vzniku samostatného československého státu 

 

Listopad:  Merkur 

Svátek „Dušiček“ – připomínáme původ a zvyky s ním spojené 

Seznámíme se s legendou o sv. Martinovi – upečeme svatomartinské rohlíčky, pomocí kouzla 

přivoláme sníh 

17. 11. 2022 Den boje za svobodu a demokracii 

Vyrobíme model mléčné dráhy z listí či šišek (spirála) 

Povídání na téma „kosmonauti“ – co používají, čím létají, jak let probíhá, výroba skafandru 

Planetární závody v Rokli + Běh okolo slunce 

Adventní tvoření s rodiči  

 

Prosinec: Venuše 

Příprava a těšení na vánoční svátky – pečení cukroví ve školní kuchyňce, vyrábění drobných 

dárků, přání, ozdob z vizovického těsta. Seznámíme se s tradicemi, zvyky.   

Čertí hry a soutěže 

Oběžná překážková dráha v tělocvičně, hry s galaktickým padákem 

Povídání o návštěvě mimozemšťanů – jak by se u nás cítili? Co by je zaujalo? Jsou přátelští? 

Jak bychom spolu komunikovali? + nácvik scének ve skupinkách 

21. 12. 2022 – 22. 12. 2022 Ředitelské volno 

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 Vánoční prázdniny 

 

Leden: Mars 

Tříkrálový běh 

Hostina pro ptáky - vyrábění lojových koulí, krmítek  

Hry na sněhu, ježdíkování 

Ledová stavebnice – hraní s ledem, vesmírné kreslení vodovkami do sněhu 

Procházka ke krmelci, sledování stop ve sněhu   

Vytvoříme masky a škrabošky na mimozemský školní karneval 

Puzzliáda – celodružinové skládání puzzle s vesmírnou tématikou na čas 

 

Únor: Jupiter 

Seznámení s tradicemi a původem Masopustu  

Příprava zdravé svačiny ve školní kuchyňce, povídání o stravě ve vesmíru 

Masopustní karneval na téma: „Přátelé z neznámé planety“  

3. 2. 2023 Pololetní prázdniny 

Zamilovaná příroda – ozdobíme okolí výrobky z přírodnin ve tvaru srdce  

Výroba valentýnských přání a dárečků 

Celodružinová akce – soutěž „Rozjezdy pro hvězdy“  

20. 2. - 24. 2. 2023 Jarní prázdniny  

 

Březen: Saturn 

Odpoledne se záchranářem 

Pozorujeme probouzení jarní přírody, hledáme jarní květiny  

Tvoříme jarní výzdobu  

„Mami, tati, pojď si hrát“ -  pozveme rodiče do družiny a zahrajeme si oblíbené hry ze školy i 

domova 
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Měsíc knihy – výstava obrázků na téma „Obal mojí nejoblíbenější dětské knížky“  

 

Duben: Uran 

Seznámení s tradicemi Velikonoc, pečení perníčků, velikonoční výzdoba 

Jarní tvoření rodičů s dětmi  

Celodružinová akce - Velikonoční mistrovství světa ve sbírání vajíček 

6. 4. 2023 Velikonoční prázdniny 

7. 4. 2023 Státní svátek 

10. 4. 2023 Státní svátek 

Den Země – prohlédneme si globus, popovídáme o povrchu Země, vytvoříme a vystavíme 

obrázky a výrobky na téma Země + sepsání základních zásad, jak Zemi chránit 

Škola čarodějů a čarodějnic 

 

Květen: Neptun 

Připravíme maminkám k svátku básničky, přání, květiny, drobné dárky 

1. 5. 2023 Státní svátek 

8. 5. 2023 Státní svátek 

Vydáme se do přírody s lupami, připravíme si piknik v přírodě 

Vyrobíme si domácí modelínu a ztvárníme mimozemskou civilizaci 

Celodružinová akce – bojová hra „Planety a hvězdy“ 

Vytvoříme hvězdu z knoflíků  

 

Červen: Měsíc, hvězdy a souhvězdí  

Dětský den na školním hřišti – bojová hra „Astronomové“ 

Seznámíme se s fázemi měsíce 

Vyšijeme si své měsíční znamení 

Den otců (19.6.) - připravíme přáníčka, drobné dárky pro tatínky 

Seznámíme se s životem včel na školním pozemku 

Zakončení školního roku, hodnocení - odměny za celoroční snažení ve hře „Přátelé z neznámé 

planety“ + kvíz, co jsem se o vesmíru během roku dozvěděl/a 

Společné rozloučení – hry a opékání na školním pozemku 
 

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.  

 

 

Mgr. Jiří Dvořák, 

ředitel školy 

      

 


