
RÁMCOVÝ PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 

              VE ŠKOLNÍM KLUBU V ROCE 2022 - 2023 

 
Školní klub je místo pro odpočinek a relaxaci žáků II. stupně mezi dopoledním a 

odpoledním vyučováním. Provoz ŠK je v úterý a čtvrtek v době mezi 5. – 6. vyučovací 

hodinou a přestávek s nimi spojených.  

Slouží k uvolnění napětí a odstranění únavy a současně vede žáky k aktivnímu a 

hodnotnému využívání volného času. Prolínají se zde činnosti výchovné s prvky 

komunikační a informační technologie, sportovní, zábavné a výtvarné. Školní klub je 

založen na dobrovolné docházce dívek a chlapců (příchody a odchody jsou evidovány) 

s možností písemného přihlášení či odhlášení v průběhu celého roku ze strany rodičů. 

Pedagog ŠK nabízí, radí a motivuje žáky v různých činnostech. Hlavním úkolem ŠK je 

dbát o všestranný rozvoj mladého člověka. Velká část tohoto úkolu je zaměřena na 

kvalitní rozvoj fyzické stránky, emotivního prožívání a uspokojování co nejvíce potřeb 

žáků. Těmto potřebám se škola snaží vyjít vstříc zkvalitňováním svých prostor, nabídek, 

pomůcek a prostředků pro sportovní aktivity mládeže plným využitím všech sportovišť. 

 
Program ŠK probíhá formou mimoškolní činnosti: 

 
1. Přímá výchovná práce s dětmi 

 
a) odpočinková – správná životospráva, odpočinek po obědě, relaxace v místnosti i 

venku, rekreační a odpočinkové hry, pobyt na čerstvém vzduchu v areálu školy i mimo 

něj 

 

b) zájmová činnost – četba, stolní a společenské hry, deskové hry, pracovní, výtvarná a 

tvořivá činnost (využití rozmanitých materiálů, keramické i výtvarné dílny) 

 

c) sportovní činnost – základní pravidla různých sportovních aktivit, sportovní soutěže, 

míčové hry, využití hřišť a haly 

 

d) příprava na vyučování – skupinová, individuální, vyhledávání informací na PC, jejich 

zpracování a využití pro výuku, knihovna 

 

e) podílení se na výzdobě školy, příprava výrobků na prezentaci školy na vánočním a 

velikonočním jarmarku 

                                     

Výchovné cíle: 

 

a) sportovní výchova – duševní a fyzická hygiena, rehabilitace, sportovní chování, 

zdravá soutěživost a vztah ke sportu 

 

b) estetická výchova – rozvoj estetického cítění, vztahu k výtvarné práci, rozvoj fantazie 

a přístupu k tvořivým činnostem, zodpovědnost za kulturní a estetické prostředí školy 

a jejího okolí 

 

c) mravní výchova – rozvoj mezilidských vztahů, uspokojování citových potřeb a zájmu 

žáků, rozvoj tolerance, akceptování spolužáků, rozvoj samostatnosti a sociálních 



dovedností, osvojení si zásad společenského chování a vystupování, kamarádské 

chování, úcta a sebevědomí 

 

 

2. Metodická činnost 

 
- nauka nových společenských a sportovních her, výtvarných a pracovních 

technik, nových dovedností a návyků 

- vedení žáků k dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví 

 

3. Klíčové kompetence 

 
Klíčové kompetence jsou souhrnem vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které děti 

získávají v průběhu docházky do školního klubu.  

 
Kompetence k učení 

Žák se učí s chutí, práci dokončí, vyhledává informace, získané vědomosti dává 

do souvislostí a uplatňuje je v praktických situacích. 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák si všímá dění kolem sebe. Snaží se řešit vzniklé situace. Při řešení používá získané 

zkušenosti. Chápe, že vyhýbání se řešení problému nevede k cíli. 

 

Kompetence komunikativní 

Žák vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky a vhodně formuluje věty. Komunikuje bez 

ostychu s vrstevníky a dospělými.  

 

Kompetence sociální a personální 

Žák si uvědomuje, že za své chování odpovídá a nese důsledky. Je ohleduplný, citlivý, 

rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu a šikanu. Snaží se spolupracovat se 

skupinou, prosadit se i podřídit zájmu skupiny. Je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi a je 

tolerantní. 

 

Kompetence občanské 

Žák si umí vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy 

v organizovaných skupinách. Dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času. 

 

Kompetence pracovní 

Žák se učí svou činnost plánovat, organizovat, řídit a hodnotit. Odpovědně přistupuje 

k úkolům a povinnostem. Dbá na zdraví své i druhých. 

 

 

Výběr činností ve ŠK je dobrovolný a systematický dle věku žáků a řídí se dle pokynů 

vychovatelky. Školní klub umožňuje vhodně trávit volný čas, pomáhá formovat a rozvíjet 

osobnost každého jedince. 

 

                                                      

                                                                                               za ŠD a ŠK ved. vych. Ježková K. 

 

 


