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1. Identifikační údaje:
 
1. 1. Název ŠVP pro školní klub: „Nejen doma je to prima“

1. 2. Předkladatel:

Název školy:     Základní a Mateřská škola Děčín IV, příspěvková organizace
Adresa školy:     Máchovo nám. 688/11, 405 02 Děčín IV
Jméno ředitele školy: Mgr. Bc. Alena Tomášková
IČO:           72 74 38 16
DIČ:               178-72743816
Red IZO:     600076253
IZO:              102053961
Školní klub 
Kontakty: Tel.412 531 551

web: www.machovka.cz
e- mail: zsdcmach@machovka.cz

1. 3. Platnost a účinnost dokumentu:

Datum: 1. 9. 2013

Podpis ředitele školy:

Razítko: 

http://www.machovka.cz/
mailto:zsdcmach@machovka.cz


2. Charakteristika školního klubu:

Školní klub tvoří jeden celek se školou. Školní klub navštěvují žáci ve věkovém rozmezí 9 -15let,
tedy 3. - 9. třída. Výjimečnost zařízení spočívá především v jeho poloze v centru města, v blízkosti
všech dopravních spojů, uprostřed zeleného parku a nedalekého lesa.

Školní klub se nachází v 1. patře hlavní budovy školy a využívá prostory celé budovy, tělocvičnu,
zahradu i nedaleké hřiště.

Školní  klub  je  zařízení,  které  se  soustřeďuje  na  výchovu mimo vyučování.  Činnost  vzdělávání
školního klubu se uskutečňuje na základě školského zákona.

Školní klub umožňuje žákům rozvíjet své schopnosti, dovednosti a nadání v době mimo vyučování.

Školní klub nabízí prostor k relaxaci, odpočinku, místo ke komunikaci, řešení problémů, k oslavě
úspěchů.  Nabízí  „Internetové  bludiště“,  kde  mohou  žáci  plnit  zadané  úkoly,  hledat  potřebné
informace na internetu a v neposlední řadě i relaxovat v podobě her.

Výchovně vzdělávací činnost se vzhledem k věkovým i jiným zvláštnostem žáků orientuje na co
nejpestřejší složení zájmových kroužků, činností a pohybových aktivit.

2.1. Délka a časový plán vzdělávání:

Činnost  školního klubu je  zahájena vždy 1.  září  a  ukončena 30.  června daného školního roku.
Probíhá denně ve dnech školního vyučování od 7.00 hod. do 17.00 hod., v pátek od 7.00 hod. do
15.00 hod.

Činnost kroužků je zahájena vždy 1. října a ukončena 31. května daného školního roku. Kroužky se
scházejí jedenkrát za týden ve dnech školního vyučování. 

Program činností je plánován do tématických celků, jednotlivé části  směřují k plnění klíčových
kompetencí.

2. 2. Podmínky přijímání uchazečů:

Činnost klubu je určena přednostně pro žáky 2.stupně základní školy. Účastníkem může být i žák
prvního stupně, který není přijat k pravidelné denní docházce do školní družiny.
O  přijetí  žáka  do  ŠK rozhoduje  ředitelka  školy.  Kritéria  pro  přijetí  se  odvíjí  od  možnosti
dostatečné naplnění kapacity ŠK. Podmínkou přijetí je řádně vyplněná přihláška (zápisní lístek) a
souhlas  zákonných  zástupců  s  ujednáními  uvedenými  na  přihlášce.  Podmínkou  pro  přijetí  je  i
zaplacení  úplaty.  O výši úplaty rozhoduje ředitelka školy dle  vyhlášky o zájmovém vzdělávání
č.74/2005  Sb.  Platbu  je  možné  provádět  bezhotovostním  převodem  nebo  složením  částky  ve
školním klubu.



2. 3. Popis materiálních podmínek: 

Školní  klub  je  umístěn  v  1.  patře  hlavní  budovy základní  školy  a  splňuje  veškeré  hygienické
potřeby. Skládá se z hlavní klubovny s  internetovým připojením, odpočinkové herny s knihovnou,
keramické dílny a dvou počítačových učeben napojených na internet. K prostorám patří i chodba, na
které se nacházejí další hry a pomůcky k využití volného času. Školní klub je vybaven dle potřeb a
zájmů dětí moderním nábytkem, technikou, PC, hrami a hračkami a sportovním náčiním. Školní
klub nadále využívá  k volnočasovým aktivitám společné prostory školy,  tělocvičnu, kuchyňku,
dílny,  zahradu atd. dle rozvrhu. Dále je kladen důraz na estetiku, květiny a pořádek. Materiální
vybavení  se neustále zlepšuje a doplňuje zejména pro pracovní, výtvarné, poslechové a sportovní
činnosti.

2. 4. Popis personálních podmínek:

Zájmové vzdělávání ve školním klubu zajišťují 2 plně kvalifikované vychovatelky. Jejich odborné
zaměření  je průběžně prohlubováno  v akreditovaných kurzech a samostudiem.
Zájmové  útvary  vedou  pedagogičtí  pracovníci  školy  a  příslušnou  odborností  a  pedagogickou
kvalifikací.

2. 5. Popis ekonomických podmínek:

Finanční zajištění je formou dotace od zřizovatele, rozpočet ŠK je součástí ročního rozpočtu ZŠ.
Za pobyt přihlášeného žáka ve školním klubu se vybírá záloha, kterou stanovuje vnitřní směrnice
ZŠ. Poplatek za školní klub činí 30,- Kč měsíčně. V případě, že žák předčasně ukončí docházku do
ŠK, je mu záloha vrácena.

2. 6. Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví:

Velmi důsledně je dbáno na bezpečnost a ochranu zdraví žáků, a to jak fyzickou, tak i psychickou.
Žáci jsou pravidelně poučeni o bezpečnosti při všech činnostech školního klubu. 
ŠK zajišťuje bezpečnost práce a ochrany zdraví vytvářením bezpečného prostředí, které je dáno
pevným režimem, stálým dozorem, bezpečnými pomůckami atd. Prevence úrazů je jednou z částí
celoročního programu ŠK. Pravidla chování žáků a bezpečnost ve školním klubu jsou stanovena ve
vnitřním řádu ŠK. Vychovatelky ŠK soustavně vyhledávají a spolu s vedením školy vyhodnocují a
odstraňují možná rizika vzniku úrazů žáků.

➢ Podmínky pro hygienické a bezpečné působení:
• vhodná struktura činnosti a skladba zaměstnání
• vhodný stravovací a pitný režim
• zdravé prostředí  užívaných prostorů – podle platných norem (odpovídající  světlo,

teplo, bezhlučnost, čistota atd....)
• bezpečné pomůcky
• ochrana účastníků před úrazy
• výrazné označení všech nebezpečných předmětů a částí využívaných prostorů (např.

provozní řády dílen, kuchyně, tělocvičny), pravidelná kontrola prostor a zařízení z
hlediska jejich bezpečnosti

• dostupnost  prostředků  první  pomoci,  kontaktů  na  lékaře  či  jiné  speciální  služby,



praktická dovednost zaměstnanců poskytovat první pomoc.

➢ Psychosociální podmínky:
• vytváření prostředí pohody, příznivé sociální klima - otevřenost, úcta, tolerance,

spolupráce atd.
• respekt k potřebám jedince a jeho osobním problémům
• věková přiměřenost a motivující hodnocení
• ochrana před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy
• spoluúčast účastníků na životě zařízení – plánování činnosti, vlastním podílu na

případném řízení a provádění i následném hodnocení
• včasná informovanost účastníků i jejich rodičů o činnosti ve školském zařízení

3. Konkrétní cíle vzdělávání:

➢ rozvíjet tvořivost žáka, jeho učení a poznání
➢ vedou žáka k otevřené komunikaci a posilují jeho komunikační dovednosti
➢ rozvíjí schopnost žáka spolupracovat s druhými a respektovat je
➢ vést žáka k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem a kulturám
➢ vést žáka ke zdravému životnímu stylu a ochraně přírody
➢ vést žáka k samostatnosti a motivovat k poznání nového
➢ učit žáka řešit problémy a umět přijímat kritiku
➢ podněcovat žáka k smysluplnému využívání volného času
➢ vést žáka k pocitu zodpovědnosti 
➢ osvojování kamarádských vztahů a vzájemné tolerance mezi dětmi
➢ připravovat žáka  k tomu, aby dokázal uplatňovat svá práva a naplňovat své povinnosti

Hlavním  dlouhodobým  cílem  školního  klubu  je  vytvoření  pohodového  podnětného  prostředí
přiměřeného věkové kategorii žáků.

4. Formy vzdělávání: 

Vzdělávání ve školním klubu je rozděleno do následujících forem:

➢ příležitostná 
◦ slavnosti („Velikonoční jarmark“, „Vánoční trhy“, …)
◦ výstavy
◦ soutěže
◦ sportovní dny
◦ besedy a přednášky
◦návštěva ZOO, divadla aj.

➢ pravidelná 
◦ pravidelná činnost je každodenní činnost žáků přihlášených do ŠK
◦mají  týdenní  skladbu,  kde  se  pravidelně  střídají  odpočinkové  a  rekreační  činnosti,
sportovní a pohybové aktivity, příprava na vyučování, výtvarné a rukodělné činnosti 
◦činnosti probíhají organizovaně ve skupinách, či individuálně



◦hygienické návyky
◦rozhovory

➢ táborová 
◦vícedenní pobytové akce školního klubu (podzimní spaní,velikonoční výjezd, ...)

➢ nabídka spontánních činností pro přihlášené žáky
◦ místo pro neformální kamarádskou komunikaci
◦ možnost zahrát si
◦ číst si
◦ poslouchat hudbu 
◦ internetové bludiště

6. Obsah vzdělávání:

Zájmové vzdělávání je rozděleno podle ročních období a měsíců.

6. 1. Plán činnosti

Roční plán ŠK při ZŠ Máchovo náměstí

Září: „Poznáváme nové kamarády“
➢ sebepoznávací hry
➢ seznámení s prostředím a režimem ŠK
➢ nabídka zájmových útvarů a zapisování se do nich
➢ moje cesta do školy
➢ zvolení zástupců do školního parlamentu
➢ individuální rozhovory s dětmi a navázání kontaktů

Říjen: „Barevný podzim“
➢ výrobky z přírodnin- ztvárnění podzimu při různých činnostech (výtvarných, pracovních,

přírodovědných...)
➢ spaní ve škole s názvem „Strašidelné spaní“
➢ zahájení činnosti zájmových útvarů
➢ turnaj ve vybíjené
➢ pouštění a výroba draků z papíru

Listopad: „Pohádka“
➢ pohádkové čtení
➢ výroba loutek z keramické hlíny, papíru, látek aj.
➢ psaní vlastních pohádek
➢ poznáváme pohádky- soutěž
➢ pohádkové zpívání

Prosinec: „Vánoční čas“
➢ pečení perníčků
➢ „Čertovské spaní ve škole“



➢ výroba dárečků
➢ Vánoční jarmark na Husově nám.
➢ koledy
➢ Vánoční spaní ve škole s nadílkou

Leden: „Zimní nálada“
➢ zimní olympiáda
➢ zimní motivy ve výtvarné a pracovní výchově
➢ tvoření na sněhu
➢ zimní příroda a její ztvárnění
➢ stopy zvířat
➢ turnaj ve stolním fotbálku

Únor: „Masopustní rejdění“
➢ „Valentýnská pošta“
➢ výroba valentýnek při pracovních činnostech
➢ výroba kostýmů a škrabošek
➢ pečení buchet
➢ masopustní kvíz
➢ celoškolní masopust

Březen: „Jarní probouzení“
➢ pozorování probouzející se přírody
➢ přírodovědná  vědomostní soutěž
➢ květiny z různých materiálů
➢ konkurz na moderátory školní akademie
➢ Den země

Duben: „Velikonoce svátky jara“
➢ velikonoční tradice
➢ velikonoční dekorace
➢ malování kraslic různými technikami
➢ soutěž o nejzajímavější kraslici
➢ vysévání osení a následná péče
➢ „Pálení čarodějnic“- opékání vuřtů

Květen: „Od maminky bezpečně do školy“
➢ svátek maminek- Den matek, výroba dárečků a přání
➢ povídání o rodině
➢ koláže z rodinných fotografií
➢ dopravní značky a dopravní situace
➢ chování v dopravních prostředcích
➢ moje kolo a jeho vybavení
➢ kvízy s dopravní tématikou
➢ školní akademie v divadle



Červen: „Čas pohybu“
➢ Den dětí -zábavné soutěže
➢ Letní olympiáda- netradiční sporty
➢ péče o květiny a jejich přesazování
➢ zahradní slavnost- rozloučení s končícími žáky, příprava občerstvení, vystoupení a soutěží

7.  Podmínky  pro  vzdělávání  žáků  se  speciálními  vzdělávacími
potřebami:

7. 1. Žáci se speciálními  potřebami

 Dětem  se  speciálními   potřebami  je  dle  stupně  a  charakteru  jejich  znevýhodnění  při  jejich
začleňování do aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost a pomoc.

Připravenost ŠK:
• v oblasti personální  - žákům  je poskytován asistent pedagoga, který je v rámci vybraných

aktivit s nimi i ve školním klubu.
• v  oblasti  technické  –  na  naší  škole  je  nově  postaven  bezbariérový  vstup,  výtah  a

bezbariérová toaleta.
• v  oblasti  organizační  –  úzce  spolupracujeme  s  výchovným  poradcem,  při  akcích  ŠK

pomáhají asistenti pedagoga či zdravotní asistenti

7. 2. Talentovaní žáci 

 Pro rozvoj talentovaných jedinců ŠK nabízí doplňkové aktivity  v oblastech jejich zájmu formou
zájmových kroužků.

8. Zveřejnění školního vzdělávacího programu:

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí ve školní sborovně a na webových stránkách ZŠ.
Do ŠVP školního klubu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za cenu
 v místě obvyklou může obdržet kopii.



9. Kontakty

Ředitelka školy: Mgr. Bc. Alena Tomášková
Zástupci ředitele: Mgr. Radomíra Kotrchová, Mgr. Martin Lána
Vedoucí ŠK: Štěpánka Domecká
Vychovatelka: Monika Horáková

Adresa školy: ZŠ a MŠ Máchovo nám.
                     Máchovo nám.688/11                         
                      Děčín IV, 40502
Telefon ZŠ: 412 531 551
e-mail: zsdcmach@machovka.cz 

Adresa ŠK: Máchovo náměstí 688/11    
                     Děčín IV, 40502
Telefon ŠK:      775 861 787                   
e-mail: stepanka.domecka@machovka.cz         

                                 www.machovka.cz

10. Přílohy:

1. Vnitřní řád ŠK
2. Přihláška do zájmových útvarů



VNITŘNÍ ŘÁD ŠK

● Školní klub je každé ráno otevřen  od 7:00 hod. Do 7:45 hod.

● Dopolední a odpolední provoz je: v Po- Čt od 9:30 do 17:00 hod.
                                                       v Pá od 9:30 do 15:00 hod.

● Do ŠK jsou žáci přijímáni na základě Zápisního lístku.

● Poplatek za ŠK je 30,-Kč za měsíc a platí se vždy na celé pololetí, nebo celý rok.

● Po příchodu do ŠK se žáci zapíší do Docházkového sešitu a při odchodu se zase odepíší.

● Peníze a cenné věci si žáci nechávají u sebe, při ztrátě se neposkytuje náhrada.

● Ve ŠK se žáci řídí pokyny vychovatelky.

● Žáci se mohou volně pohybovat v prostorách ŠK, kdykoliv se napít, najíst, nebo si dojít na 
WC.

● V prostorách ŠK platí přísný zákaz běhání.

● Žáci si mohou hrát s hračkami a používat vybavení ŠK dle vlastního výběru. Svévolné 
poškození zařízení, pomůcek nebo hraček hradí žák.

● Žák má právo účastnit se všech akcí a her pořádaných Školním klubem.

● Žáci jsou povinni okamžitě oznámit kterékoliv vychovatelce šikanování sebe sama nebo 
jiných žáků, ať se jedná o šikanu tělesnou nebo psychickou - šikana je trestným činem!

● V prostorách školního klubu je zakázáno kouřit a používat návykové látky.

● Pokud žák svou nekázní porušuje Vnitřní řád ŠK a nenastane-li zlepšení ani po oznámení 
rodičům, může být potrestán ředitelskou důtkou, poté i vyloučen.

● Vychovatelky jsou povinny dbát o bezpečnost žáků při všech činnostech.

 V Děčíně dne:

Vedoucí ŠK: Štěpánka Domecká                                    Ředitelka školy: Mgr. Bc. Alena Tomášková



Přihláška do zájmového útvaru při
 ZŠ Máchovo nám. 2013/2014

Název kroužku:………………………………………………………
Příjmení a jméno:……………………………………………………
Třída:…………………                          Tel. …………………
Bydliště:…………………………………………………………........
Vedoucí kroužku:……………………………………………………
Manipulační poplatek:………Kč za pololetí.

Kroužek je veden zdarma, poplatek slouží na nákup materiálu, cen atd.

Podpis rodičů:……………………


