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Identifikační údaje 

Název ŠVP   Školní vzdělávací program pro školní klub 

 

Údaje o škole   Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace 

    Vančurova 3423/2 

    695 01 Hodonín 

    IČO    49418823 

    IZO    049418823 

    IZO školského zařízení  150076029 

    REDIZO   600 115 631 

    Ředitel školy   Mgr. Andrej Pavlíků 

    Koordinátor ŠVP  PaedDr. Zuzana Letnická 

    Email    reditelstvi@zsvancur.cz 

    Telefon   518 321 387 

 

Zřizovatel   Město Hodonín 

    Masarykovo náměstí 1 

    695 35 Hodonín 

    IČO    00284891 

    Email    podatelna@muhodonin.cz 

 

Datum zápisu do rejstříku   1. 1. 2005 

Datum účinnosti posledního rozhodnutí 1. 9. 2016 

Datum poslední aktualizace   1. 9. 2021 

 

 

Razítko a podpis ředitele školy 
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Charakteristika školního klubu 

Školní klub při Základní škole Hodonín, Vančurova 2 nabízí volnočasové aktivity pro 

žáky prvního a druhého stupně. Především se soustředí na vyplnění volného času žáků 

druhého stupně, v případě volných kapacit je možnost přijmout i žáky 5. ročníku. Veškerá 

nabídka probíhá formou zájmových útvarů. Poskytuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací, 

zájmovou, sportovní a rekreační činnost žákům školy v odpoledních hodinách. 

Zájmové útvary jsou zaměřeny na tyto oblasti: 

• Sportovní 

• Jazykové  

• Relaxační 

• Rukodělné 

Cíle vzdělávání 

Cílem vzdělávání ve školním klubu je utvářet a rozvíjet u žáků klíčové kompetence. 

Především se jedná o tyto cíle: 

• Motivovat žáky k celoživotnímu učení 

• Podněcovat žáky k tvořivému, racionálnímu a kritickému myšlení 

• Vést žáky k všestrannosti 

• Rozvíjet komunikační dovednosti ve vztahu k vrstevníkům i k autoritám 

• Snažit se rozvíjet schopnost sebehodnocení, respektování sebe samého i druhých, 

zodpovědné jednání 

• Učit žáky aktivně chránit své zdraví 

• Vést žáky k toleranci a empatii 

• Rozvinout u žáků vlastní schopnosti, nadání a talent 

• Učit je smysluplně pracovat se svým volným časem 

• Podporovat žáky v přátelské a radostné atmosféře 

 

Obsahy a formy činností ve školním klubu 

Jednotlivé formy činnosti jsou založeny na výchově prožitkem. Konfrontaci s jinými 

lidmi, se sebou samým. Pedagog musí respektovat požadavky pedagogiky volného času, tj. 

motivace k smysluplnému využívání volného času. Aktivity musí být založeny na 

dobrovolnosti, měly by být zajímavé a pestré. Je dobré, aby se žáci na tvorbě programu aktivně 

podíleli. Jednotlivé činnosti by měly vyvolávat pozitivní emoce. Dávají prostor pro 

seberealizaci žákům a vytváří tak pozitivní sociální klima. 
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Klíčové kompetence školního klubu 

Kompetence v zájmovém vzdělávání je také chápána jako souhrn znalostí, schopností, 

praktických dovedností a s nimi souvisejících postojů, hodnotových orientací. Jedním z cílů je 

vybavit žáka kompetencemi na úrovni, které jsou pro jeho individualitu dosažitelné. Žáci, kteří 

se do klubu přihlašují, mají různou míru předchozí zkušenosti, pochází z různého sociálního 

prostředí a mají odlišné zájmy. Všechny kompetence musí být rozvíjeny komplexně. Navíc je 

potřeba naučit vhodně pracovat se svým volným časem.  

Pedagogové vedou žáky k rozvoji následujících kompetencí. 

Kompetence k učení 

Žák 

• se učí spontánně i vědomě formou mimoškolního vzdělávání  

• uplatňuje získané vědomosti a poznatky v praxi  

• aktivně se zapojuje do zájmových činností, využívá získané zkušeností 

• je podporován k vnitřní motivaci k učení 

• dokončuje započaté činnosti 

• učí se plánovat, organizovat a vyhodnocovat vlastní činnosti 

• uplatňuje získané vědomosti v běžném životě. 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák 

• si všímá dění i problémů, snaží se odhalit příčinu a analyzovat problém 

• ověřuje správné řešení problémů, svá rozhodnutí se učí obhájit a uvědomuje si   
zodpovědnost za své rozhodnutí 

• odhaduje rizika svých nápadů, snaží se naučit zodpovědnosti 

• dokáže samostatně vyřešit problém, nebo dokáže požádat o pomoc druhého, stejně 
tak uplatňuje tuto kompetenci v případě problému druhého žáka 

• nenechá se odradit případným nezdarem a hledá další řešení 

• umí vyhledat informace k řešení problémů 

• umí využít svých znalostí, zkušeností a dovedností, aby analogicky problém řešil 

• chápe, že vyhýbání se problémům není řešení 

 

Kompetence komunikativní 

Žák 

• umí vyjádřit svůj názor 

• dokáže vést dialog, diskusi 

• učí se naslouchat druhým, respektovat jejich názory a postoje 

• komunikuje kultivovaně 
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Sociální a interpersonální kompetence 

Žák 

• podílí se na vytváření pravidel ve skupině 

• respektuje dohodnutá pravidla 

• je ohleduplný k okolí a ochotný pomoci druhým, sám umí o pomoc požádat 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry 

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém 

• nese důsledky za své jednání 
 

Občanská kompetence 

Žák 

• uvědomuje si svá práva i práva druhých 

• respektuje a posiluje sociální a kulturní prostředí 

• podílí se na rozvoji kvalitního životního prostředí 

• je si vědom povinností ve škole i mimo školu 

 

Materiální, personální a ekonomické podmínky 

Činnost školního klubu je zajišťována kvalifikovanými pedagogy. Školní klub je 

financován z rozpočtu školy (včetně dotačních programů) a v rámci sportovních aktivit úzce 

spolupracuje s AŠSK.  

Ředitel školy touto směrnicí stanovil registrační poplatek za školní klub na 0,- Kč za 

měsíc. Žáci, kteří zažádají prostřednictvím svého zákonného zástupce o registraci v AŠSK ČR 

uhradí roční členský poplatek dle platného ceníku společně s přihláškou do AŠSK pedagogovi, 

který vede sportovní školní klub. V případě jiných výdajů (např. za jazykovou zkoušku) bude se 

zákonnými zástupci dohodnuta úhrada individuálně. 

Činnost školního klubu probíhá v areálu školy. Dle potřeby se využívají kmenové třídy, 

prostor chodby, PC učebny, jazykové učebny aj. Pro sportovně zaměřený školní klub se využívá 

prostor tělocvičen a venkovního sportovního areálu. Školní klub využívá ke své činnosti dle 

potřeby pomůcky zakoupené přímo pro školní klub, ale i školní družinu a školu.  

Činnost školního klubu je zajištěna pedagogickými pracovníky školy. V případě zájmu 

je možnost oslovit i externího pracovníka pro vedení zájmového útvaru. S tím je možno sjednat 

pracovní smlouvu, anebo dohodu o provedení činnosti.  

 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Pro činnost školního klubu jsou stanoveny stejné zásady BOZ jako ve Vnitřním řádu 

školního klubu a Školním řádu Základní školy Hodonín, Vančurova 2. Žáci jsou s Vnitřním 

řádem školního klubu prokazatelně seznámeni. Při využití odborných učeben se plně 

respektuje řád dané učebny, se kterým jsou žáci seznámeni při zahájení činnosti školního klubu 

v dané odborné učebně.  
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Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání 

O zařazení dětí do školního klubu rozhoduje ředitel školy na základě odevzdání 

vyplněné přihlášky zákonným zástupcem pedagogovi, který vede daný zájmový útvar. Ten 

předá přihlášku zástupci pro II. stupeň. Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných 

zástupců účastníka o rozsahu docházky. Přihláška do školního klubu je platná pro aktuální 

školní rok. Přednostně jsou zařazováni žáci 2. stupně, v případě volné kapacity žáci 5. ročníku, 

kteří nenavštěvují školní družinu. Žák má možnost navštěvovat více zájmových aktivit, pokud 

to rozvrh umožňuje. 

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 žák soustavně nebo zvlášť významný způsobem porušuje kázeň a pořádek, 

• ohrožuje svým chováním zdraví a bezpečnost sebe sama, anebo ostatních, 

• dlouhodobě zanedbává docházku ve školním klubu, absenci nemá řádně 

omluvenou. 

Délka a časový plán vzdělávání 

 Zájmové vzdělávání konkrétního školního klubu je poskytováno na dobu jednoho 

školního roku. Po dobu hlavních a vedlejších prázdnin se činnost školního klubu přerušuje.  

 Délku trvání, pravidelnost a místo schůzek určuje vedoucí zájmového útvaru po 

schválení ředitelem školy. Časový plán je rozpracován vždy na jeden školní rok. 

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vychází pedagog z pokynů 

v doporučení specializovaného centra (poradny). Zájmová činnost nabízí prostor pro integraci 

žáků se speciálními potřebami, včetně žáků nadaných. 

Integrovaní žáci pracují společně se skupinou. Pedagog volí vhodné metody práce pro plnou 

integraci žáka a respektuje individuality každého žáka. Snaží se vytvořit příznivé prostředí pro 

všechny žáky ve skupině.  

 

Hodnocení  

Hodnocení žáka ve školním klubu je především motivační. Vede žáka k pozitivnímu 

vnímání sebe sama a druhých. Forma hodnocení je plně v kompetenci vedoucího zájmového 

útvaru.  
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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 
vlastní činnosti 

- sebereflexe 

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 
činnosti 

- vzájemné 
hospitace 

- reflexe, 
sebereflexe 

- pozorování 
- rozhovor 

průběžně 

vedení školy 

- kontrola 
naplňování cílů 
výchovné práce 

- zajištění 
bezpečnosti 

- výsledky výchovného 
působení na žáky 

- přátelská atmosféra 
- pozorování průběžně 
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Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu pro školní klub  

školní rok 2021/2022 

Platné od 1. 9. 2021 

Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2021/2022 

 

Zájmový útvar Vedoucí zájmového útvaru Pozn. 

Sportovní hry Mgr. Lucie Julínková Vhodné spíše pro dívky, 
jedná se především o 
volejbal a další sportovní 
aktivity. Docházka 
pravidelná v pondělí od 14 
hodin. Doba trvání cca 1,5 
hodiny. 

Deskové hry 1 Mgr. Lucie Julínková Vhodné pro všechny žáky. 
Docházka pravidelná. 
Termín bude upřesněn dle 
individuálních potřeb žáků a 
vedoucí zájmového útvaru 

Deskové hry 2 + šikovné 
ruce 

Mgr. Michal Skamelka Vhodné pro všechny žáky. 
Kombinace různých typů her 
a prací pro šikovné ruce. 
Termín bude upřesněn po 
konzultační schůzce s žáky, 
kteří projeví zájem o tuto 
aktivitu. 

Konverzace v Aj s přípravou 
na splnění požadavků 
k získání certifikátu 

Mgr. Lenka Štukavcová Vhodné pro žáky, kteří si 
chtějí zvýšit znalosti a 
dovednosti v Aj. Bude 
probíhat v ranních 
hodinách, den upřesníme po 
informační schůzce.  

Robotika Mgr. Ivona Šerešová Základy programovacího 
jazyku Scratch. Nabízeno 
pro žáky 9. ročníku jako 
navazující aktivita k dříve 
organizované činnosti SPŠ 
Hodonín. Minimální počet 
žáků 10. Termín bude řešen 
po zjištění zájmu žáků. 

 

 

       Mgr. Andrej Pavlíků, ředitel školy 


