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Úvod

Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti odolné vůči negativním vlivům, která 
bude znát svou cenu a najde své místo ve zdravé sociální skupině. Prostřednictvím aktivit 
výchovy mimo vyučování chceme děti vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale také
postoji. Snažíme se vychovávat děti k smysluplnému využívání volného času a vybavovat je 
dostatkem námětů pro jeho naplňování.

1. Cíle výchovného vzdělávání

Zájmové vzdělávání ve školním klubu naplňuje svými specifickými prostředky obecné 
cíle vzdělávání dané školským zákonem. Jde zejména o rozvíjení žáka, jeho učení a poznání, 
zviditelnění, osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získávání 
osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své 
okolí. Školní klub umožňuje odpočinkové činnosti (aktivní i klidové) a smysluplné využívání 
volného času. 

Jednotlivé vzdělávací cíle jsou slučovány do rozvíjených kompetencí, které vybavují žáky
činnostně zaměřenými a prakticky využitelnými dovednostmi. 

Prostřednictvím volnočasových aktivit jsou tyto kompetence posilovány a rozvíjeny. 

Klíčové kompetence:
1) Kompetence k učení

Žák se učí s chutí, dokončí započatou práci, umí kriticky zhodnotit své výkony, klade si 
otázky a hledá na ně odpovědi, všímá si souvislostí mezi jevy, samostatně pozoruje a 
experimentuje, zkušenosti uplatňuje v praktických situacích. 
2) Kompetence k řešení problémů

Žák si všímá dění i problémů, které ho motivují k řešení podobných problémů a situací, 
problém se učí pochopit, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách a plánuje řešení 
problému. Při řešení situací nachází shodné, podobné a odlišné znaky, hledá způsoby řešení 
problémů, chápe, že vyhýbání se problémům nevede k cíli, rozlišuje správná a chybná řešení. 
Je kreativní a flexibilní.
3) Komunikativní kompetence

Žák ovládá řeč i mimoslovní komunikaci, myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi vyjadřuje 
vhodně formulovanými větami, umí vyjádřit vlastní názor a komunikuje bez ostychu 
s vrstevníky i dospělými. Umí řešit konflikty, dokáže vyjadřovat své kladné pocity ve vztahu 
k sobě i okolnímu prostředí řečí, gestem i dalšími prostředky. Komunikuje kultivovaně.
4) Sociální a interpersonální kompetence

Žák se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, k úkolům
a povinnostem přistupuje odpovědně, samostatně rozhoduje o svých činnostech a uvědomuje 
si, že za ně odpovídá a nese důsledky. Projevuje citlivost a ohleduplnost, rozpozná vhodné a 
nevhodné chování, podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu, dokáže přijmout 
kompromis, respektuje dohodnutá pravidla. Je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi, je 
solidární.
5) Občanské kompetence

Žák si uvědomuje svá práva i práva druhých, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a 
dovede se jim bránit. Chová se zodpovědně, dbá na osobní zdraví své i druhých. Respektuje a 
posiluje sociální a kulturní prostředí. Váží si tradice kulturního dědictví, které chrání, 
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projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům a podílí se na rozvoji kvalitního životního 
prostředí.
6) Kompetence k trávení volného času

Žák umí účelně trávit volný čas, orientuje se v možnostech jeho smysluplného využití, 
rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času, umí odmítnout nevhodné nabídky pro 
trávení volného času.

Požadavky pro volný čas
1) Požadavek pedagog. ovlivňování volného času – vedoucí kroužku navozuje a 
motivuje činnosti
2) Požadavek dobrovolnosti – všechny činnosti by měly být přiměřené věku dětí a jejich 
momentálnímu stavu, děti by je měly vykonávat dobrovolně na základě vzbuzeného zájmu a 
motivace
3) Požadavek zajímavosti a zájmovosti – činnosti by měly být pro děti atraktivní, měly 
by využívat jiné postupy a náměty než ty, které znají ze školy
4) Požadavek aktivity – činnosti volit tak, aby v nich mohly být přiměřeně úspěšné 
všechny děti
5) Požadavek citlivosti a citovosti – všechny činnosti by měly přinášet dětem kladné 
emoce a to nejen z činnosti samé a následného ocenění – pochvaly, ale také radost 
z objevování či překonávání překážek
6) Požadavek seberealizace – činností (jejímž produktem je radost) dítě nachází a 
objevuje samo sebe, zvláště je-li kladně ohodnoceno, a prostřednictvím činnosti v kroužku si 
vytváří žádoucí sociální kontakty

2. Délka a časový plán vzdělávání

 Kroužek se schází pravidelně každý týden kromě dnů volna (prázdniny, státní svátky, 
ředitelské volno …)

 Práce v kroužku je zahajována a ukončována v přesně dohodnutém čase
 Činnost kroužků ŠK proběhne během školního roku počínaje polovinou září a ukončení 

kroužků v polovině června. V každém pololetí se uskuteční 16 výukových hodin (u 1 
hodinových kroužků) nebo 32 výukových hodin (u 2hodinových kroužků). Je možné 
plynule navázat hodiny 2. pololetí na ukončené 1. pololetí a činnost kroužku na konci 
roku ukončit dříve (např. v květnu). 

 Je možné spojit hodiny a mít kroužek 1 x za 14 dní

3. Obsah a forma vzdělávacího programu

 Tvůrčí činnosti – mají odstranit únavu, rozvíjet fantazii, objevovat nové možnosti
 Sportovní a relaxační činnosti – slouží k regeneraci sil, ukazují možnosti zdravého 

životního stylu, možnosti spolupráce, rozvoje sil a ochranu zdraví
 Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i 

kompenzaci možných školních neúspěchů 

Formy vzdělávání
Tématické oblasti vycházejí z možností naší školy, zájmu učitelů i nepedagogických 

pracovníků o vedení kroužků a možností dojíždění dětí ze spádových obcí. Jednotlivé 
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předměty se objeví v nabídce na začátku školního roku a podle zájmu dětí je rozhodnuto o 
počtu a složení kroužků. 

 Sportovní aktivity
 Zvyšování počítačové gramotnosti
 Jazykové dovednosti
 Rozvoj manuální zručnosti a estetického cítění
 Cvičení a semináře

Po zkušenostech z předchozích let připadají v úvahu kroužky v těchto předmětech, které 
se mohou aktuálně rozšířit nebo se pro malý zájem neuskuteční.
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Název oblasti Název předmětu Poznámka
Sportovní aktivity Sportovní hry Je možné slučovat různé

druhy sportů pro lepší
využití prostoru na hřišti

nebo v tělocvičně nebo
s ohledem na roční období

Odbíjená
Přehazovaná

Vybíjená
Florball

Košíková
Zvyšování počítačové

gramotnosti
Informatika

Hry
Školní časopis

Jazykové dovednosti Anglický jazyk
Konverzace v Aj

Německý jazyk
Konverzace v Nj

Ruský jazyk
Konverzace v Rj

Umělecký kroužek Zaměření na Hv, Vv, Pč,
divadlo

Rozvoj manuální zručnosti
a estetického cítění 

Keramika
Dovedné ruce

Hudební kroužek
Flétna

Šikulové
Seminář pro zohledněné

žáky
Seminář je zaměřený na

procvičení oslabených
oblastí

Cvičení a semináře Cvičení z matematiky Cvičení jsou zaměřena na
rozvoj vědomostí a

přípravu na zkoušky
Semináře jsou zaměřeny na
doplnění a pochopení učiva

chybějícími nebo
pomalejšími žáky

Cvičení z českého jazyka
Seminář z matematiky

Seminář z českého jazyka

4. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami

5.1. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami se snažíme zajistit na základě 
doporučení školským poradenským zařízením vhodnější podmínky při aktivitách 
zájmového vzdělávání. Jedná se mimo jiné o:
 poradenskou pomoc školy žákům i zákonným zástupcům 
 při oceňování přihlížíme k povaze postižení nebo znevýhodnění
 zabezpečení více času a prostoru pro jednotlivé úkoly
 zapůjčení všech dostupných pomůcek, které má klub k dispozici

http://www.zsunhost.cz/
mailto:zsunhost@zsunhost.cz


ZŠ Unhošť nám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť
Tel: +420 312 698 497, +420 721 228 115

email: zsunhost@zsunhost.cz      web: www.zsunhost.cz
IČ: 75135540  DS: 782mtqm

 bezbariérový přístup v prostorách celé školy
 speciální nábytek
 možnost využití nahrávací a kopírovací techniky
 zajištění alternativních forem komunikace
 spolupráci s organizacemi zaměřenými na podporu osob se zdravotním 

postižením či zdravotním nebo sociálním znevýhodněním
V případě potřeby je možná i konzultace s odborným lékařem.

5.2. Mimořádně nadaným žákům se klub snaží vytvořit podmínky umožňující další 
progresivní rozvoj jejich nadání. Mimo jiné se jedná o tyto možnosti:

 individuální zadávání prohlubujících a rozšiřujících úkolů
 zapojení do soutěží, závodů apod.
 konzultace s pedagogy a odborníky
 aktivity zaměřené na rozvoj tvořivosti, spolupráce, vztahů a sociální a 

emocionální inteligence
 individuální přístup v čase trvání zájmového útvaru
 podílení se na vedení aktivit
 možnost zařazení účastníka do aktivit primárně určeným vyšším věkovým 

skupinám

5. Podmínky přijímání, průběhu a ukončení vzdělávání

 Kroužky školního klubu jsou rozděleny na kroužky pro 1. stupeň a pro 2. stupeň a dle 
budov, na kterých probíhají

 Do kroužků mohou být přijati žáci naší školy, ale i další děti v okruhu spádovosti naší 
školy

 Na začátku školního roku dostanou děti aktuální nabídku kroužků
 Do zvoleného kroužku se přihlásí písemně u třídního učitele nebo vedoucího kroužku
 Písemné přihlášky jsou k dispozici u třídního učitele, vedoucího klubu nebo u 

sekretářky
 Přihlášky se podávají na pololetí a žáci, kteří pokračují celý školní rok nemusejí 

podávat přihlášku na 2. pololetí
 Ze závažných důvodů se žáci mohou přihlásit později nebo ukončit dříve než je 

zahájení nebo ukončení pololetí
 Ceny jsou kalkulovány za 16 hodin v každém pololetí u jednohodinových kroužků
 Do konce října je nutné zaplatit kroužek za 1.pololetí a do konce března za 2.pololetí
 Žáci, kteří nesplní podmínky včasného zaplacení mohou být z kroužku vyloučeni
 Přesné podmínky placení určuje vnitřní směrnice ZŠ Unhošť – příloha č.1
 Kroužky mohou být zařazeny před vyučování nebo po vyučování
 Vedoucí kroužku sleduje docházku žáků a eviduje ji. Sleduje absenci žáků a důvody 

této absence
 Zvláštní zřetel musí být brán na mladší děti v souvislosti se školní družinou a 

případnému převádění na jinou budovu nebo místo konání kroužku

6. Materiální podmínky

Vyhodnocení možností z hlediska vybavení
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Pro sportovní činnosti jsou k     dispozici  
a. dvě malá hřiště na házenou (odbíjenou, softball, tenis, malou kopanou, vybíjenou, 

košíkovou, sportovní hry apod.)
b. Sportovní hala s vybavením pro malou kopanou, odbíjenou, florbal, gymnastiku atd.
c. Hřiště na kopanou s možností atletických disciplín
d. Okolí Unhoště s možnostmi běhů, hodů, branných sportů

Zvyšování počítačové gramotnosti
 1.počítačová učebna s počítačovou sítí s napojením na internet (bud. 58)
 2.počítačová učebna se samostatnými počítači (bud. 70)

Rozvoj manuální zručnosti a estetického cítění
 Keramická dílna
 Polytechnická dílna
 Učebny školy

Učebny ve škole je možno použít i pro další tvůrčí i zájmové činnosti. Pro jazykové 
kroužky lze využít i počítačové programy. Okolí Unhoště je vhodné i pro přírodovědné 
kroužky, ochranu životního prostředí, fotografování apod.

7. Personální podmínky

 Učitelé a pracovníci školy podle zájmů a odborností
 Vedoucí kroužků mají většinou dlouholeté zkušenosti v dané oblasti
 Externí pracovníci podle nabídky mají zkušenosti při práci s dětmi

8. Ekonomické podmínky

1. Platy vedoucích kroužků jsou hrazeny ze státního rozpočtu NIV
2. Z úplaty za ŠK se platí:

 kancelářské potřeby
 hygienické a čistící prostředky
 výtvarný materiál a pomůcky
 materiál na údržbu a opravy (budovy, zařízení)
 spotřeba energií: elektřina, plyn, voda
 služby vedení účetnictví a mzdového účetnictví
 telefonní poplatky a internet
 revize a služby IT
 nákup drobného dlouhodobého majetku (pomůcky, zařízení)

9. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví

Školní řád Školního klubu

1. Každý žák je povinen řídit se pravidly školního řádu.
2. Žák se s vedoucím kroužku setká na smluveném místě, nevstupuje sám do šaten ani 

budovy školy.
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3.

4. Žák dochází  pravidelně  a  včas do kroužku ŠK, kam je  přihlášen.  Přináší  si  pouze
potřebné věci, které určil vedoucí. Má vhodný oděv a obuv, přezouvá se.

5. Žáci jsou povinni při  činnostech dbát pokynů vedoucího kroužku, aby nevhodným
chováním  nezpůsobili  úraz  sobě  ani  spolužákům.  Nevzdalují  se  z   místnosti,  kde
kroužek probíhá a řídí se řádem odborných pracoven.

6. Nemůže-li se žák zúčastnit práce v kroužku z předem známých důvodů, omluví rodiče
žáka  vedoucímu  kroužku.  Nemůže-li  se  žák  zúčastnit  práce  v kroužku
z nepředvídatelného  důvodu,  omluví  rodiče  písemně  jeho  nepřítomnost  vedoucímu
kroužku nejpozději  následující  kroužek.  Během kroužku může být  žák uvolněn na
základě písemné žádosti rodičů / formulář „ Povolení odchodu žáka z vyučování „ /
nebo bude uvolněn, dostaví-li se pro něho zákonný zástupce osobně.

7. Žáka, který do kroužku přechází ze ŠD, převezme vedoucí kroužku od vychovatelky a
po skončení práce ho opět vychovatelce předá, není-li dohodnuto, že žák se již do ŠD
nevrací a odchází domů.

8. V době  konání  kroužku  jsou  žákům  zakázány  všechny  činnosti,  které  jsou  zdraví
škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví
škodlivých látek). Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubý přestupek a
budou z něj vyvozeny sankce / např. vyloučení z kroužku /.

9. Žáci  mají  zakázáno  pořizovat  záznamy  a  nahrávky  za  pomoci  audiovizuální
techniky /včetně mobilního telefonu/.

10. S pomůckami zachází  tak,  aby je nepoškodil.  Způsobí-li  úmyslně nebo v důsledku
porušení Školního řádu Školního klubu, popřípadě řádu pracovny, škodu na pomůcce
nebo zařízení, jsou rodiče žáka povinni tuto škodu nahradit.

11. Žáci dbají na šetření vodou a neodhazují odpadky mimo určená místa, nežvýkají. Po
skončení práce kroužku zanechají své pracovní místo v pořádku.

12. Vedoucí kroužku může ustanovit různé služby.

13. Žákům je zakázáno manipulovat s vypínači elektrického osvětlení, s okny a žaluziemi.
Větrání místností provádí pouze za přítomnosti vedoucího kroužku, který odpovídá za
opětné uzavření oken.
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Příloha číslo 1

Škola Základní škola Unhošť
Název dokumentu Směrnice o přihlašování a placení zájmového vzdělávání v

rámci ŠK
Č.j. : Účinnost od : 1.9.2021

Spisový znak : Skartační znak:
Poznámky:

1) Žáci se přihlašují nejméně na půl roku. 1.pololetí  trvá od poloviny září do ledna a
2.pololetí je od února do června. Minimální počet dětí v kroužku je 10. Pokud vedoucí
kroužku  neurčí  jinak  dle  povahy  kroužku.  Přihlášky  do  jednotlivých  kroužků
odevzdají žáci třídnímu učiteli nejpozději do 10.9. a ten odevzdá okamžitě vedoucímu
zájmového vzdělávání.

2) Na základě odevzdaných seznamů vedoucí zájmového vzdělávání připraví seznamy
pro  vedoucí  kroužků  a  rozhodne,  které  kroužky  mohou  zahájit  činnost.  Zároveň
připraví seznam pro vedoucího kroužku s přehledem žáků a zapsanou finanční částkou
do 15.9.

3) Žák bude platit přímo vedoucímu kroužku. Žákům 1.stupně mohou zaplatit kroužek
zákonní zástupci u sekretářky a příjmový doklad nebo jeho kopii předložit vedoucímu
kroužku. Kontrola placení kroužků bude 1.11. za 1.pololetí a 1.3. za 2.pololetí. Žáci,
kteří nebudou mít zaplaceno do tohoto data, nebudou pokračovat v práci kroužku. 

4) Žáky dodatečně přihlášené (nemoc, delší nepřítomnost apod.) nahlásí vedoucí kroužku
neprodleně vedoucímu zájmového vzdělávání. 

5) Platby  za  kroužky  budou  prováděny  po  pololetích.  Zohlednění  žáci  platí  stejnou
částku jako žáci ve školním klubu.

6) Přehled cen za jednotlivé kroužky.

Kroužek Měsíční platba Roční platba
1.platba

říjen
2.platba

únor

Kroužek jednohodinový 80,- Kč 640,- 320,- 320,-
Kroužek dvouhodinový 160,-Kč 1280,-Kč 640,-Kč 640,-Kč

Ceny jsou kalkulovány pro 16 hodin (1h kroužky) za půl roku. Nahrazovat lze odpadlé hodiny
jen do celkového počtu 16 hodin za pololetí. Počet hodin si kontroluje vedoucí kroužku. Další
hodiny jsou zdarma nebo se do konce pololetí vynechávají. Je možné plynulé pokračování
kroužků a ve druhém pololetí ukončit činnost dříve.

V Unhošti 1.9.2021                                                                                          PhDr. Radka
Plasová
                                                                                                                                          ředitelka ZŠ
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