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Charakteristika zařízení
„Základnou“ školního klubu je počítačová učebna, která je zároveň vybavena
televizí s videem, šipkami a stolní fotbalovou hrou. Součástí školního klubu je
fungování školní knihovny. Pro další aktivity školního klubu a zájmové kroužky
jsou využívány další vhodné prostory převážně na naší škole (učebny,
tělocvična,....). Školní klub poskytuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací,
zájmovou, sportovní a rekreační činnost žákům školy zejména v odpoledních
hodinách. V této době mohou žáci trávit svůj volný čas na „základně“ školního
klubu, ve školní knihovně a v kroužcích, které školní klub nabízí.

Cíle vzdělávání
Cílem vzdělávání ve školním klubu je připravit dítě pro život v současné
společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit jej vybavit potřebnými
kompetencemi.
Skladba činností ve školním klubu se řídí věkem dětí a jejich individuálními
možnostmi.
Ve školním klubu se snažíme:
 upevňovat a rozvíjet znalosti a dovednosti dětí potřebné k životu ve
společnosti
 začleňovat děti zdravotně znevýhodněné do společné činnosti s dětmi
zdravými
 přizpůsobovat činnosti dětem podle jejich věku, potřeb a rovněž podle počasí
 posilovat kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní,
sociální a personální, občanské, pracovní a kompetence k trávení volného času
 zapojovat děti do vytváření estetického prostředí ve škole
 vést děti ke smysluplnému využívání volného času
 vytvářet radostnou atmosféru
 vést děti k dobrovolnému zapojení do společné činnosti
 nabízet dětem pestrou a hravou činnost

Formy vzdělávání
Téměř veškeré činnosti školního klubu jsou založeny na aktivitách, které
přinášejí dětem nové informace, znalosti, dovednosti a zážitky. Zájmové
vzdělávání ve školním klubu probíhá převážně formou pravidelných činností
přihlášených účastníků podle stanoveného programu (zájmové kroužky). Z
důvodu vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí se také využívá forma
individuální práce.

Dle svého zájmu mohou příležitostně žáci v rámci otevírací doby navštěvovat
„základnu“ školního klubu a školní knihovnu.
Školní klub také pro žáky organizuje celoroční soutěže (florbalová liga, šipky,
stolní fotbal, airhockey) a mnoho různých jednorázových soutěží a jiných
aktivit.
Činnosti a aktivity zájmového vzdělávání

Sportovní aktivity

Dovednostní aktivity

Znalostní soutěže

Pěvecké kroužky

Odpočinková činnost

Jazykové kroužky

Mladý hasič

Výtvarné aktivity

Literární činnosti

Ruční práce

Práce s PC a kamerou

Zdravotnický kroužek

Podmínky přijímání do ŠK
Do školního klubu jsou přijímáni žáci především z 5. – 9.tříd na základě
přihlášky do ŠK (výjimečně ze 4.tříd, pokud není volné místo ve školní
družině). Do ŠK mohou být přijati nejen žáci ze ZŠ Bratří Čapků Úpice, ale i
žáci z ostatních úpických škol, kteří mají trvalý pobyt v Úpici a přilehlých
spádových obcí. O přijetí i vyloučení žáka do ŠK rozhoduje ředitel školy.

Časový plán vzdělávání
Zájmové vzdělávání ve školním klubu je poskytováno po dobu trvání školního
roku (zájmové kroužky fungují od začátku října do konce května). Po dobu
podzimních, zimních a jarních prázdnin se činnost ŠK přerušuje
Otevírací doba „ základny“ školního klubu *
Pondělí
12.30 – 15.20
Úterý
12.30 – 14.20
Čtvrtek
12.30 – 14.20
Pátek
12.30 – 14.20

Otevírací doba školní knihovny *
Pondělí
12.15 – 14.15
Středa
12.30 – 14.00
Čtvrtek
12.15 – 14.15
* Otevírací doba se dle potřeby žáků může upravovat
U zájmových kroužků si délku trvání, pravidelnost a místo schůzek určuje
vedoucí zájmového kroužku

Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
Zájmové vzdělávání ve školním klubu nabízí významný prostor pro integraci
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, protože umožňuje realizovat v praxi
právo na rovný přístup ke vzdělávání. Integrace těchto dětí probíhá individuální
formou, tj. začlenění jednoho nebo více dětí do jednotlivých zájmových útvarů a
aktivit. V oblasti organizační je věnována pozornost i spolupráci s rodiči
účastníka zájmového vzdělávání.
Pro rozvoj mimořádně nadaných dětí vytváří školní klub aktivity v oblastech
rozumových, pohybových a uměleckých, aktivity zaměřené na rozvoj tvořivosti
a spolupráce.

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví je jednou ze základních povinností
školského zařízení. Zařízení školního klubu zjišťuje a vyhodnocuje možná rizika
vyplývající z činnosti při různých formách zájmového vzdělávání v různém
prostředí a přijímá opatření k prevenci rizik. Žáci ŠK se řídí školním řádem,
vnitřním řádem školního klubu a bezpečnostními předpisy školy. Žáci přihlášení
do zájmových kroužků jsou seznámeni s bezpečnostními předpisy na první
schůzce.
Bezpečnému působení v rámci školního klubu napomáhá:

neustálý dozor pedagoga

vhodná struktura činnosti

bezpečné pomůcky

ochrana účastníků před úrazy

dostupnost prostředků první pomoci

Materiální podmínky
Školní klub má k dispozici převážně prostory ZŠ Bratří Čapků (v některých
případech hasičskou zbrojnici nebo tělocvičnu ZŠ Úpice – Lány), v nichž byla
ukončena výuka a které jsou vybaveny odpovídajícím nábytkem a pomůckami,
případně sportovním náčiním. Děti mohou využívat všech pomůcek pro školní
výuku (interaktivní tabule, programy, multimediální techniku, prezentační
techniku, varhany, výtvarné potřeby, sportovní náčiní apod.). Materiální
vybavení je doplňováno na základě aktuálních potřeb a finančních možností
školy.

Personální podmínky
Zájmové vzdělávání ve školním klubu má na starosti vedoucí vychovatelka
školního klubu s odbornou kvalifikací, který zde pracuje na zkrácený pracovní
úvazek. Práci ve školní knihovně je zajištěna interním pedagogem. Vedení
jednotlivých zájmových kroužků je zajištěno kvalifikovanými pedagogy školy
ve zkráceném souběžném pracovním poměru a několika externími pracovníky.
Profil pedagoga ve školním klubu:
Umí vytvořit příznivé sociální klima, umí efektivně jednat s účastníky činnosti.
Má organizační schopnosti, dokáže získat žáky ke spolupráci pro svůj program.
Využívá širokou škálu zájmových aktivit přiměřených věku účastníků, zná
bezpečnostní předpisy pro práci ve volnočasových aktivitách.

Ekonomické podmínky
Za pobyt dětí ve školním klubu není vybírán žádný poplatek. Pouze v vybraných
zájmových kroužků (např.: kreativní tvoření nebo korálkování) se dle potřeby
vybírá příspěvek na spotřební materiál.

Cíle, obsah a činnost jednotlivých zájmových útvarů
(Poznámka: každoročně se nabídka zájmových kroužků mění dle zájmu dětí)

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ (2. ročník)
- tento kroužek je určen pro všechny zájemce, kteří se chtějí naučit základy
angličtiny

CVIČENÍ VŠESTRANNOSTI (dívky a chlapci z 1. – 9. ročníku)
- tento kroužek je určen všem dívkám i chlapcům, které se chtějí ve svém
volném čase naučit cvičit na různých sportovních nářadí
FLORBAL (dívky i chlapci ze 4. – 6. ročníku)
- tento kroužek je určen těm, kteří mají rádi florbal a chtějí se naučit hrát tuto
populární hru
FLORBAL (dívky ze 6. – 9. ročníku)
- tento kroužek je určen těm, kteří mají rádi florbal a chtějí se zdokonalit v této
populární hru
HRÁTKY S ANGLIČTINOU (3. ročník)
- tento kroužek je určen všem, kteří si hravou formou chtějí procvičit angličtinu
KREATIVNÍ TVOŘENÍ (dívky z 1. – 5. ročníku)
- tento kroužek je určen všem dívkám, které chtějí poznat práci s vlnou,
háčkem, korálky, drátky, ...
POČÍTAČOVÝ KROUŽEK (5. – 9. ročník)
- kroužek je určen všem, kteří se chtějí naučit montovat počítače, vyměňovat
jeho součástky, ale také pracovat s fotografiemi či tvořit webové stránky
SBOREČEK (1. – 5. ročník)
- tento kroužek je určen všem malým zpěváčkům, kteří se chtějí zdokonalit ve
svém pěveckém umění
VÝTVARNÝ KROUŽEK (3. – 5. ročník)
- tento kroužek je určen malým malířům, kteří se chtějí seznámit a naučit i další
výtvarné techniky
FRANCOUZŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY (4. – 5. ročník)
- tento kroužek je určen všem, kteří si chtějí osvojit základy tohoto světového
jazyka
PSANÍ VŠEMI DESETI (6. – 9. ročník)
- tento kroužek je určen všem, kteří chtějí zvládnout správný prstoklad na
klávesnici počítače a zrychlit svoje psaní.
ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK (3. – 9. ročník)
- tento kroužek je určen těm, kteří se chtějí naučit nejen základům 1.pomoci
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