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1. KDE SÍDLÍME?
- v budově ZŠ Blatenská ul., Horažďovice, /pavilon školní jídelny, přízemí/
- adresa: ŠK při ZŠ Blatenská ulice 540, Horažďovice, 34101
- telefon: 702 748 473, 376 512 514 linka 17 /ŠD/
- www.zsblatenska.horazdovice.cz
- provoz: ranní /družina/: 6.30 – 7.40 hod
odpolední: 11.45 /12.30/ – 14.45 hod v prostorách klubu /od 14.45 do 16.30
činnost společně se ŠD/
- ŠK je určen pro žáky 2. stupně, popřípadě pro žáky 5. ročníku, kteří nebyli přijati do školní
družiny
- platba: 200 Kč /100 Kč na pololetí/ viz. bod 7- ekonomické podmínky
- přihláška do ŠK
2. CÍLE
- nabídka výchovné, vzdělávací, zájmové a rekreační činnosti po skončení vyučování a o
volných hodinách – aktivní náplň volného času
- relaxace, odpočinek
- možnost výběru činnosti dle zájmu
- rozvoj schopností, dovedností a vědomostí
- zásady demokracie a dodržování základních lidských práv a svobod
- multikulturní výchova
- pochopení rovnoprávnosti žen a mužů
- ochrana životního prostředí
- individuální přístup s ohledem na specifické potřeby
- podpora a rozvoj přátelství
- vytváření vkusného, esteticky vyváženého, podnětného a bezpečného prostředí
- prezentace na veřejnosti /výstavy prací, drobné dárky pro pacienty LDN a důchodce při
různých příležitostech/
3. FORMY A OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ
- vzdělávání ve školním klubu probíhá zejména formou pravidelné výchovné, vzdělávací,
zájmové a rekreační činnosti, příležitostnou zájmovou činností a formou otevřené nabídky
spontánních činností.
- obsah činností je zaměřen na aktivní strávení volného času, je rozdělen do tématických
celků, zahrnuje přírodní, společenské a kulturní události, zahrnuje znalosti a dovednosti z
různých oblastí lidského života, v co největší míře obsahuje pohybové a sportovní aktivity.
ČLOVĚK a společnost,
ČLOVĚK a příroda
ČLOVĚK a rukodělné dovednosti
ČLOVĚK a umění
ČLOVĚK a vědění
ČLOVĚK a sport
ČLOVĚK a zdraví, bezpečnost

4. ČASOVÝ PLÁN
Provoz ŠK: pondělí – pátek 11:45 /12:30/hod – 14:45 hod
- po 14:45 hod žáci přecházejí do ŠD, provoz ŠD končí v 16:30 hod
- žáci mají možnost navštěvovat ranní družinu 6.30 – 7.40 hod
- provoz ŠK je zajištěn i v případě dřívějšího ukončení vyučování
rytmus dne:
- příchod ze školy, hygiena, oběd
- relaxace /činnost dle zájmu/
- možnost zúčastnit se zájmové činnosti z nabídky připravené vychovatelkou
- pobyt venku
- odchody žáků
5. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY
prostory:
- 1 místnost ŠK
- školní hřiště
- školní pozemek
vybavení ŠK:
- nábytek /odpovídá normám ČSN EN 1729-1: 2007/
- počítače s připojením na internet
- hry a stavebnice pro všestranný rozvoj osobnosti
- knihy, časopisy a encyklopedie
- materiál a pomůcky na výtvarnou a rukodělnou činnost
- pomůcky ke sportovním činnostem při pobytu na školním hřišti
Doplňování her, pomůcek a vybavení dle potřeby prostřednictvím vybraných peněz na provoz
ŠK.
6. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY
- vychovatelka s pedagogickým vzděláním, doplňovaným formou samostudia, případně
účastí na odborných seminářích
7. EKONOMICKÉ PODMÍNKY
- příspěvek na činnost ŠK činí 200 Kč ročně, /100 Kč na pololetí/
- platba je rozdělena na 2 splátky: září 100 Kč /1. pololetí/, únor 100 Kč /2. pololetí/
- forma platby - hotově vedoucí vychovatelce /ŠD/, podložené potvrzením o platbě
Uvítáme i sponzorské dary od rodičů, podnikatelů a podniků z okolí , jak formou
finanční, tak i materiální (dřevo, papír, látky, vlna, přírodniny atd.)
8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ
- při všech činnostech v ŠK dbáme na tělesné, psychické a sociální zdraví žáků a je
přihlédnuto i ke zdravotnímu stavu žáka /viz. přihláška - informace o zdravotním stavu dítěte/
- po skončení vyučování přicházejí žáci do ŠK individuálně dle rozvrhu
- do školní jídelny na oběd chodí žáci sami, bezpečnost zajišťují pedagogičtí pracovníci
konající dohled na chodbách a ve školní jídelně
- po příchodu z oběda je v ŠK možnost relaxace formou odpočinkových činností podle
individuálního výběru

- rytmus dne a týdne je vytvořen tak, aby byly zohledněny specifické podmínky práce v ŠK –
věková různorodost žáků, velký pohyb žáků v závislosti na rozvrhu
- dbáme na rozvoj vzájemných pozitivních vztahů - porozumění, smysl pro povinnost a
zodpovědnost, pomoc druhému
- nezanedbáváme řešení konfliktních situací, nepodceňujeme a vždy řešíme projevy šikany
- vedeme žáky ke kamarádským vztahům i k spolužákům s tělesným, psychickým a sociálním
znevýhodněním
- žáci jsou poučení o bezpečném chování a ochraně zdraví a o zákazu používání návykových
látek při všech činnostech v ŠK, při přesunech, při pobytu ve venkovním areálu školy a na
vycházkách v okolí školy.
Jsou poučeni o bezpečném chování a ochraně zdraví před každými vedlejšími prázdninami a
na konci školního roku před hlavními prázdninami /viz. zápis v Třídní knize -Přehledu
výchovně vzdělávací práce v ŠK/
9. PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠK, DOCHÁZKA, UVOLŇOVÁNÍ,
ODHLAŠOVÁNÍ, ZPŮSOB EVIDENCE ŽÁKŮ
- žáci jsou do ŠK přijímáni na základě přihlášky vyplněné a podepsané rodiči, přihláška je
platná na daný školní rok
- přihlášeni musí být i žáci, kteří využívají ŠK pouze o volných hodinách
- do ŠK jsou přijímáni žáci od 6. /5./ ročníku výše /do naplnění kapacity ŠK/
- zápis probíhá na začátku školního roku u vychovatelek, přihláška je platná na celý školní
rok, v průběhu roku je přihlášení možné, pokud není naplněna kapacita
- pokud má žák odejít ze ŠK jinak, než je uvedeno v přihlášce, přinese písemnou omluvenku
s požadovanou změnou a podpisem rodičů.
- odhlášení a jakékoliv změny podává rodič písemně /datum, podpis/
- docházka přihlášeného žáka je povinná, žáci přihlášení pouze na volné hodiny dochází do
ŠK dle potřeby, zapisují se do Docházkového sešitu.
- při pobytu v ŠK se žák řídí Vnitřním řádem školního klubu
- pobyt žáka v ŠK je zpoplatněn /viz bod 7 – ekonomické podmínky/
- seznam přihlášených žáků je evidován v Třídní knize – Přehledu výchovně vzdělávací práce,
schvaluje jej ředitelka školy.
10. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
- při všech činnostech v ŠK je zohledňován individuální přístup k těmto žákům
- zadávané úkoly odpovídají jejich rozumovým, řečovým a psychomotorickým schopnostem
- vychovatelka nabízí pomoc a radu, kdykoli to považuje za nutné, vede k pomáhání i ostatní
žáky
- při řešení složitějších úkolů zařazuje tyto žáky k práci ve skupině, ve které jsou žáci s
rozvinutým sociálním cítěním
11. ČINNOST ŠK
- činnost ŠK probíhá ve dnech školního vyučování v souladu s ŠVP pro zájmové vzdělávání,
řídí se Ročním plánem činnosti. Roční plán je tvořen v souladu s ročními obdobími, zahrnuje
přírodní, společenské a kulturní události v daném období, zahrnuje znalosti a dovednosti z
různých oblastí lidského života, v co největší míře obsahuje pohybové a sportovní aktivity
- zapojení žáků do činnosti je dobrovolné podle individuálního zájmu
- činnost ŠK zahrnuje i prezentaci na veřejnosti: celoroční výstavy prací žáků, spolupráce s
místní charitou při tvoření drobných dárků pro potřeby charity

dokumenty v ŠK
- Přihláška do ŠK
- Přehled výchovně vzdělávací práce – Třídní kniha
- Docházkový sešit
- Vnitřní řád ŠK
- Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu

Mgr. Jaroslava Šimková
ředitelka školy

