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P° p°írodov¥da/p°írodopis
RVP rámcový vzd¥lávací program
SPC speciáln¥ pedagogické centrum
SVP speciální vzd¥lávací pot°eby
SVPU speci�cké vývojové poruchy u£ení
�D ²kolní druºina
�K ²kolní klub
�VP ²kolní vzd¥lávací program
Tv t¥lesná výchova
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VkO výchova k ob£anství
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Vla vlastiv¥da
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Vv výtvarná výchova
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Z� základní ²kola
ZU� základní um¥lecká ²kola
ZV základní vzd¥lávání
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1 Identi�ka£ní údaje

Název vzd¥lávacího programu:

�kolní vzd¥lávací program �kolního klubu Základní ²koly Morkovice

P°edkladatel:
Základní ²kola Morkovice, p°ísp¥vková organizace
17. listopadu 416, 768 33 Morkovice�Slíºany
telefon: 573 370 023, internet: www.zsmorkovice.cz
I�O: 70874930

�editelka ²koly:

Mgr. Jana Teriaki reditelka@zsmorkovice.cz

Z°izovatel ²koly:

M¥sto Morkovice�Slíºany
Nám¥stí 115, 768 33 Morkovice�Slíºany
telefon: 573 370 006, fax: 573 370 126
internet: www.morkovice-slizany.cz

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016
Projednáno ve �kolské rad¥ 30. 8. 2016, projednáno v Pedagogické rad¥ 31. 8. 2016.

£.j. �2/2016

V Morkovicích dne 31. 8. 2016
Mgr. Jana Teriaki
°editelka ²koly razítko ²koly
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2 Charakteristika ²kolního klubu

�kolní klub je z°ízen jako ²kolské za°ízení p°i Základní ²kole Morkovice, p°ísp¥vková organizace
od 1. 9. 2013. �kolní klub poskytuje ºák·m ²koly výchovnou, vzd¥lávací a zájmovou £innost
zejména ve dnech ²kolního vyu£ování. �innost ²kolního klubu je zaji²t¥na prost°ednictvím zá-
jmových krouºku a nabídkou spontánních £inností v prostorách ²kolního klubu. �kolní klub je
místem pro rozvoj osobnosti ºáka, jeho schopností a dovedností. Klub vytvá°í podmínky umoº-
¬ující bliº²í kontakt mezi ºáky navzájem, ºáky a ²kolou, ²kolou a rodi£i. Cílem vzd¥lávání ve
²kolním klubu je p°ipravit ºáka pro ºivot prost°ednictvím volno£asových aktivit a vybavit jej
pot°ebnými kompetencemi.

Cíle ²kolního klubu
• podporovat ºáky v p°átelské a radostné atmosfé°e
• rozvíjet osobnost ºáka
• u£it ºáky komunikovat, spolupracovat a vzájemn¥ se respektovat
• upevnit znalostí a rozvíjet dovedností ºáku získaných v pr·b¥hu vyu£ování
• p°izp·sobit £innost v¥ku ºák·, jejich pot°ebám a zájm·m
• podpo°it volno£asovými aktivitami za£len¥ní ºák· se SVP
• dát prostor pro rozvoj talentu a nadání kaºdého ºáka
• vést ºáky ke smysluplnému vyuºití volného casu
• poskytnout ºák·m bezpe£ný prostor spontánních £inností
• vést ºáky ke zájmu o svoji ²kolu, estetiku prost°edí, aktivity ²koly

Umíst¥ní ²kolního klubu

�kolní klub sídlí v prostorách ²koly. Pro svojí volno£asovou spontánní i organizovanou £innost
vyuºívá p°edev²ím místnost ozna£enou jako ²kolní klub. Klub sídlí v pavilonu ²kolní jídelny
v 1. pat°e budovy. Ve vedlej²ích prostorách sídlí ²kolní druºina.

Pro £innost krouºku se vyuºívají: prostor ²kolního klubu, t°ídy, odborné u£ebny ²koly (ku-
chy¬ka, u£ebna Hv, u£ebna Inf, u£ebna Vv, keramická dílna), t¥locvi£na, posilovna, sportovní
hala, h°i²t¥ i p°ilehlé prostory ²koly.

Materiální podmínky

Prostory klubu jsou vybaveny relaxa£ní zónou s matracemi, k°esly, p°íru£ní knihovnou, stolním
fotbalem, tane£ními podloºkami £i velkou televizní obrazovkou. �áci zde mají k dispozici °adu
spole£enských her, £asopis· a aktivit. K jednotlivým zájmovým krouºk·m jsou nakoupeny t¥-
lovýchovné, pracovní £i výtvarné pom·cky dle pot°eby krouºku a posouzení vedoucího krouºku.
Materiální vybavení je postupn¥ obm¥¬ováno a dopl¬ováno.

Ekonomické podmínky

O úplat¥ za vzd¥lávání ve �K rozhoduje °editel/ka ²koly. Datum úhrady a seznámení s vý²í
£ástky zajistí °editel/ka na za£átku ²kolního roku. �K vyuºívá vícezdrojové �nancování � krom¥
základních zdroj· (M�MT, z°izovatel ²koly) £erpá �nance i z dal²ích zdroj·, nap°. Rodi£ovská
akademie Z� Morkovice, sponzorské dary atd. Finan£ní prost°edky z vybraných poplatk· se
vyuºívají pro pot°eby �K.
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Personální podmínky

Zájmové vzd¥lávání je vedeno kvali�kovanými odborníky. Jednotlivé krouºky vedou p°eváºn¥
pedagogové ²koly, dle svého zájmu a odborných p°edpoklad·. Ve ²kolním klubu je z°ízená funkce
vychovatel-e/ky, kter-ý/á dohlíºí na ºáky, vytvá°í s nimi aktivity a koordinuje £innost aktivit
²kolního klubu.

Pro�l pedagoga ²kolního klubu: Umí vytvo°it p°íznivé klima, efektivn¥ jedná s ú£astníky £in-
ností, má organiza£ní schopnosti, dokáºe získat ºáky ke spolupráci na programu. Vyuºívá ²iro-
kou ²kálu zájmových aktivit p°im¥°ených v¥ku ú£astník·, dodrºuje bezpe£nostní p°edpisy a je
po£íta£ov¥ gramotný.

Podmínky bezpe£nosti práce a ochrany zdraví

Bezpe£nost ve v²ech prostorách a p°i v²ech £innostech �K je zaji²t¥na:
• �kolním °ádem Z�
• Vnit°ním °ádem �K
• Vnit°ními °ády specializovaných u£eben
• vnit°ními p°edpisy ²koly v platném zn¥ní

B¥hem celé vzd¥lávací £innosti se ºáci °ídí pokyny pedagogického pracovníka. �áci jsou pou£eni
o chování a bezpe£nosti (podle vý²e uvedeného) na za£átku ²kolního roku, p°ed vyuºíváním
odborných u£eben, t¥locvi£ny, h°i²t¥ a p°ed vycházkou £i exkurzí.

P°ijímání ºák· k zájmovému vzd¥lávání do �K

�K je ur£en p°ednostn¥ pro ºáky Z� Morkovice. O p°ijetí ºáka do �K rozhoduje °editel/ka ²koly.

Délka a ukon£ování vzd¥lávání
• vzd¥lávání ºáka v �K kon£í na konci ²kolního roku
• vzd¥lávání ºáka v �K m·ºe být ukon£eno d°íve vylou£ením ºáka z �K po opakovaném poru-
²ení vnit°ního °ádu

• vzd¥lávání ºáka v �K m·ºe být ukon£eno d°íve na písemnou ºádost zákonného zástupce ºáka
(odhlá²ení z �K)

Charakteristika ºák·

Vzd¥láváme ºáky p°edev²ím 2. stupn¥ Z�.

Formy vzd¥lávání
• ²kolní klub vyuºívá p°edev²ím £innostní formy vzd¥lávání, záºitkové a volno£asové aktivity
• výuka probíhá ve dnech ²kolního vyu£ování Z� Morkovice
• výuka neprobíhá b¥hem prázdnin a dn· pracovního volna

Vzd¥lávání probíhá ve dvou hlavních formách:
• £innost krouºku
• £innost v klubu
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�innost krouºku

• pravideln¥ se opakující p°eváºn¥ °ízená £innost
• £innost v krouºku zaji²´uje vedoucí daného krouºku
• ²kola na za£átku kaºdého ²kolního roku nabídne ºák·m aktuální seznam krouºk· (vedoucí
krouºku si p°ipraví anotaci krouºku)

• nabídka jednotlivých krouºk· se m·ºe pr·b¥ºn¥ m¥nit dle konkrétních moºností ²koly a zájmu
ze strany ºák·

• o zahájení £i ukon£ení £innosti jednotlivých krouºk· rozhoduje °editel/ka ²koly
• vedoucí krouºku zpracuje tematický plán, kterým se °ídí
• £innost daného krouºku se opakuje v¥t²inou v týdenních intervalech, rozvrh krouºku ur£uje
vedoucí krouºku a je zve°ejn¥n na internetových stránkách ²koly (www.zsmorkovice.cz )

• pokud se daný krouºek oproti jeho rozvrhu v daný den mimo°ádn¥ nekoná, vedoucí krouºku
tuto skute£nost oznámí p°edem prost°ednictvím elektronické nást¥nky ve vestibulu ²koly
nebo na internetových stránkách ²koly

• ú£ast ºák· v krouºku je dobrovolná, vedoucí krouºku si vede evidenci p°ítomných ºák·

P°íklad nabídky zájmových krouºk·:
• �kolní £asopis
• Tane£ní
• Sportovní
• Výtvarný
• Fotbalový
• Volejbalový
• Florbalový
• Dyslektický
• Logopedický
• Matematický
• Cvi£ení z �eského jazyka
• Dopravní

�innost v klubu

• výchovná, vzd¥lávací a zájmová £innost
• £innost klubu zaji²´uje vychovatel/ka �K
• £innost je organizovaná nepravideln¥ dle pot°eb a zájm· ºák·
• £innost probíhá v otevírací dob¥ �K, která je zve°ejn¥na na internetových stránkách ²koly
(www.zsmorkovice.cz )

• otevírací dobu �K ur£uje °editel/ka ²koly
• ú£ast ºák· je dobrovolná, vychovatel/ka �K vede evidenci p°ítomných ºák· (odchody a p°í-
chody)

Klubová místnost je ur£ená p°edev²ím k spontánním aktivitám a relaxaci ºák·, kte°í zde tráví
volný £as, £ekají na odpolední vyu£ování, autobus nebo krouºky. Není zde standardní skladba
týdenních £inností.

Podmínky vzd¥lávání ºák· se SVP

Respektujeme individualitu kaºdého ºáka, vytvá°íme p°im¥°ené prost°edí pro jeho v²estranný
rozvoj. �ák·m se SVP umoº¬ujeme za£le¬ování do volno£asových aktivit a zaji²´ujeme pod-
mínky pro rozvoj jejich osobnosti s ohledem na stupe¬ p°iznaného podp·rného opat°ení a na
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doporu£ení ²kolského poradenského za°ízení. Pro rozvoj nadaných a mimo°ádn¥ nadaných ºák·
�K nabízí dal²í dopl¬kové aktivity v oblasti jejich zájmu.

3 Vzd¥lávací a výchovné oblasti

Obsah a £asový plán £inností krouºku

Obsah a £asový plán £inností krouºku stanoví a vede vedoucí daného krouºku na za£átku
²kolního roku.

Obsah a £asový plán £inností v klubu

�íjen

• seznámení se (vychovatel/ka � ºáci, ºáci � vychovatel/ka)
• navazování p°átelství, povídání o rodin¥, jak se k sob¥ chovat
• tvo°ení z papíru (ptá£ci, motýlci)
• povídání o podzimu
• vyráb¥ní z p°írodních materiál· (zapojení se do sout¥ºe)
• 28. °íjna (beseda o tomto svátku)

Listopad

• listopad a pranostiky
• fotbal (turnaj)
• výroba z p°írodních materiál· (tvo°ení z list·)
• £ert a and¥l (ze ²i²ek)
• beseda (být vid¥t, bezpe£nost, brzy tma)
• sovi£ky z modelovací hmoty
• výroba svícn·

Prosinec

• strome£ek (p°íprava ozdob a zdobení)
• beseda o tradi£ních svátcích � Mikulá², Vánoce, Silvestr
• tvo°ení s váno£ní tématikou � váno£ní p°ání
• zpívání koled
• tvo°ení s váno£ní tematikou � sn¥hulák
• jak se slaví Vánoce � diskuze
• práce s knihou
• hry na sn¥hu

Leden

• beseda � T°i králové
• osvojení si znalostí o bezpe£nosti v zim¥ (lyºování, sá¬kování, bruslení)
• stav¥ní sn¥huláka
• turnaj v pexesu
• masopust � povídání o této tradici
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• karaoke � sout¥º ve zp¥vu

Únor

• výroba masek
• povídání s ºáky na téma (°íkadla a pohádky)
• p°íprava na Valentýna (povídání + výroba p°ání)
• beseda (Morkovice a jejích historie)

B°ezen

• turnaj v pi²kvorkách
• p°íprava na Velikonoce
• výroba ozdob s velikono£ní tematikou
• kvíz �eská republika
• pobyt na sluní£ku

Duben

• znám své m¥sto (vesnici) co je u nás zajímavé, pro£ nás nav²tívit
• tiskátka z brambor
• bezpe£nost na silnicích (kolo, brusle)
• turnaj ve skoku p°es ²vihadlo
• pranostiky
• mí£ové hry

Kv¥ten

• rukod¥lky � p°ání ke dni matek
• ºabky z ruli£ek
• beseda Na²i prezidenti
• navlékání korálk·
• stav¥ní a kácení máje � povídání a této tradici
• rozvíjení smyslového vnímání

�erven

• Den d¥tí
• t¥²íme se na prázdniny
• rozhovor s ºáky, co budou o prázdninách d¥lat (dovolená, tábor)
• relaxace na ²kolní zahrad¥

Dal²í vzd¥lávací aktivity

Klub zábavné logiky a deskových her

Aktivita má formu volno£asové aktivity a vede k rozvoji klí£ových kompetencí ú£astník· v ob-
lasti logiky a deskových her. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají
i do povinné sloºky vzd¥lávání ºáka. Aktivita umoº¬uje vedle rozvoje ú£astník· i profesní rozvoj
pedagogických pracovník·.
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Klub komunikace v cizím jazyce

Aktivita má formu volno£asové aktivity a vede k rozvoji klí£ových kompetencí ú£astník· v ob-
lasti komunikace v cizím jazyce. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promí-
tají i do povinné sloºky vzd¥lávání ºáka. Aktivita umoº¬uje vedle rozvoje ú£astník· i profesní
rozvoj pedagogických pracovník·.

4 Pr·°ezová témata

Rozvoj schopnosti poznání
• orientace v moºnostech smysluplného trávení volného £asu
• rozvíjení prost°ednictvím her a záºitkových £inností
• rozvoj citové stránky osobnosti a p°átelské vztahy

Poznání sebe samého a uplatn¥ní se ve skupin¥
• kladn¥ hodnotí sebe i druhé
• posiluje pozitivní my²lení
• objektivn¥ hodnotí £innost svoji i ostatních
• dokáºe °e²it problémy
• vydrºí u zapo£até práce a u£í se trp¥livosti

Odpov¥dnost za své chování
• dodrºuje pravidla chování a neohroºuje sebe i ostatní
• hry hraje bezpe£n¥
• uv¥domuje si odpov¥dnost za své jednání
• rozpoznává vhodné a nevhodné chování
• vnímá negativní jevy a umí na n¥ p°im¥°en¥ reagovat
• odmítá agresivitu, ²ikanu a negativní jevy, vhodn¥ na n¥ reaguje
• respektuje druhé a je tolerantní

Výchova k zdravému ºivotnímu stylu
• posiluje své t¥lesné zdatnosti
• dodrºuje správný pitný a stravovací reºim
• je odpov¥dný za úklid svých v¥cí

Ovládání negativních citových situací
• °e²ení ºivotních situací
• vyrovnání se s nedostatky a neúsp¥chy

Kreativita
• pracuje podn¥tn¥
• organizuje r·zné £innosti
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Formování ºivotních postoj·
• prevence rizikového chování

Posilování komunika£ních dovedností
• schopnost vyjád°it se, poºádat o pomoc a radu naslouchat
• komunikovat s vrstevníky i dosp¥lými

�e²ení problému a rozhodovací dovednosti
• °e²ení r·zných situací
• pravdomluvnost

Ob£anská spole£nost
• vztah ke ²kole a místu kde ºijeme
• lidé kolem nás
• práva a povinnosti

Ekosystémy
• vyuºívání prost°edí ²koly a jejího okolí k relaxaci, sportování a zábav¥
• poznávání p°írody a její ochrana

Vztah £lov¥ka k prost°edí
• rozmanitost ºivé a neºivé p°írody
• tradi£ní a netradi£ní materiály a práce s nimi

Kooperace ve ²kolním klubu
• hraní her ve skupinách
• um¥ní pod°ídit se i prosadit se
• spolupráce
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5 Klí£ové kompetence

Kompetence °e²ení problém·

�ák:

• dokáºe samostatn¥ vy°e²it problém, nebo dokáºe poºádat o pomoc druhého.
• nenechá se odradit p°ípadným nezdarem a hledá dal²í °e²ení.
• v²ímá si problém· druhých, umí nabídnout °e²ení.
• uv¥domuje si zodpov¥dnost za svá rozhodnutí.
• umí vyhledat informace k °e²ení problém·.
• umí vyuºít svých znalostí, zku²eností a dovedností.
• chápe, ºe vyhýbání se problém·m, není °e²ení.

Kompetence komunikativní
• nebojí se vyjád°it sv·j názor
• naslouchá názor·m druhých, rozumí jim a respektuje je
• dokáºe vést dialog
• vyuºívá získané dovednosti ke spolupráci
• umí pracovat s informacemi
• vyjad°uje se kultivovan¥
• dokáºe vhodn¥ argumentovat a obhájit

Kompetence sociální
• spolupracuje v kolektivu
• umí jednat s dosp¥lým i s vrstevníky
• je ohleduplný k okolí a ochotný pomoci druhým
• umí p°ijímat názory druhých, respektuje je a spolupracuje p°i °e²ení problém·
• má upevn¥ny hygienické návyky

Kompetence ob£anské
• respektuje druhé
• respektuje odli²nosti � osobní, kulturní, náboºenské atd.
• dokáºe odolat nátlaku druhých, i v¥t²í skupiny, v situacích, se kterými nesouhlasí
• dokáºe odolat psychickému nátlaku
• uv¥domuje si, ºe za své £iny má odpov¥dnost
• zná svá práva a povinnosti
• chápe a vnímá tradice, historii a kulturu
• je ohleduplný k p°írod¥
• uv¥domuje si hodnotu majetku svého a jiných osob
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Kompetence pracovní
• pouºívá bezpe£né pracovní pom·cky a vybavení
• dokáºe pracovat podle instrukcí a návodu
• reaguje na pot°eby a pomoc druhých
• svým pracovním p°ístupem se snaºí chránit zdraví své i druhých
• je ohleduplný k p°írod¥ a lidem kolem sebe
• umí udrºovat po°ádek ve svých v¥cech a na svém pracovním míst¥
• umí zhodnotit práci svou i druhých

Kompetence k trávení volného £asu
• orientuje se v moºnostech smysluplného trávení volného £asu, umí si vybrat
• zájmové £innosti, rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních
• £innostech, dokáºe odmítnout nevhodnou nabídku volného £asu.

6 Evaluace

Sumarizace £innosti �K je na konci ²kolního roku vyhodnocena ro£ní zprávou.
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