Charakteristika školního klubu
Posláním školního klubu je dopl ovat p ímé vzd lávání d tí a mládeže v oblastech,
které jsou mimo vlastní vyu ovací p edm ty a které navazují volnou formou na základní
vzd lání. innost klubu je sou ástí školy a je tedy jeho pod ízenou ástí ve všech formách,
ale s vlastním programem, který odpovídá možnostem školy ( prost edí a vybavením). Jeho
cílem není další výuka konkrétního p edm tu, ale získaní dalšího rozší eného vzd lání a
rozhledu v b žném život formou r zných kroužk a aktivit. lenové školního klubu tak
mohou pravideln i nepravideln navšt vovat školní klub a ú astnit se t eba jen n kterých
nebo všech inností, které klub po ádá a nabízí. ŠK má takto velice mnoho možností, které
pln využívá. Program je ur en pro d ti 2.stupn , ale jeho možnosti nabízí i pro d ti mladší,
které nejsou sou ástí družiny. Jelikož je tento zájem ze strany d tí mladších stále v tší a v tší
museli jsme rozší it zájmovou innost i pro tuto kategorii. P i této v kové kategorii je nutná
velice úzká spolupráce s rodi i, aby bylo možné za adit je do innosti klubu. Základním
p edpokladem je, aby byla dodržena všechna pravidla, která jsou stejná pro všechny leny
klubu.
innost klubu má hlavní cíl zapojit d ti do aktivní innosti ve volném ase a hlavn
tak preventivn p sobit proti sociálním a patologickým jev m. Volno asové aktivity klubu
jsou r znorodé a ve svých možnostech mohou docela dob e obsáhnout spoustu
zájm .P sobením r znorodosti na dít je pak ú innost podstatn vyšší, nebo každý má
možnost si vybrat podle svého zájmu. Citlivým zp sobem a nenásilnou formou je pak
možnost ješt dále p sobit na každého ú astníka tak, že i nerozhodný si své místo a sv j
zájem najde. Pravidelnou i nepravidelnou inností a zapojením celého kolektivu tak každý
m že dosáhnout svého osobního cíle a úsp chu a p itom nemusí záležet na atraktivit . U
n koho to m že být t eba to, že se nau í hrát n kolik karetních her o kterých t eba nikdy
neslyšel a u jiného zase to, že ho za ne bavit turistika a získá znalosti v orientaci. Cíle
jednotlivce mohou být tedy r zné, ale jedno mají spole né: zapojit se aktivn do trávení
volného asu.
V letošním školním roce 2007/2008 pokra uje osmým rokem innost školního klubu,
který umož uje žák m našeho II. stupn trávit volný as denn od 6:40 do 7:50 a od konce
dopoledního vyu ování do 16:20 v prostorách ur ených pro jejich innost. I letos pracoval
klub pod názvem Zaj i ( zájmové innosti ). Krom místnosti ŠK s vybavením mají žáci dále
k dispozici po íta ovou u ebnu, posilovnu, keramickou dílnu, školní dílny, cvi nou
kuchy ku, t locvi nu. Vedoucí ŠK využívá svých zkušeností s volno asovými aktivitami
mládeže. Nápl klubu je d lená tak, aby všichni lenové m li možnost se zapojit i do t ch
inností, které nejsou na vrcholu všeobecného zájmu, avšak mají své p íznivce. asové
rozd lení inností se ídí zájmem d tí a operativn se st ídá. V oblasti sportu to byla nabídka
florbalu, odbíjené, p ehazované, nohejbalu, plavání, st elby ze vzduchovky a posilovny.
Využívá se nejen t locvi na a posilovna, ale 1x týdn jsou to i dv hodiny využití bazénu
M stských lázní, který se t ší velké oblib . V p ípad dobrého po así mají k dispozici i
sportovní areál naproti školy U Kalicha. Krom sportu nabízí Školní klub i modelá ský a
fotografický kroužek. O prázdninách a víkendech je to p edevším nabídka turistiky a
cykloturistiky. Krom pravidelné zájmové innosti bylo uspo ádáno n kolik zajímavých
sout ží a turnaj .
Klub pracuje tedy od rána až tém do ve era v pracovním týdnu a pak dle uvedeného
plánu inností. Od pond lí do pátku je klub ráno od 6:40 do 7:50 hodin.
Odpolední innost je pak podle jednotlivých zájm a kroužk od 11:40 až n kdy do
18:00 hod (v p ípad kroužk ). Do 16:00 až 16:20 hod je pravidelná innost a pak pokra ují
ve své innosti kroužky.

Víkendové akce jsou dle domluvy a plánu bu jenom v sobotu a ned li nebo po celý
víkend. N které mají možnost za átku už v pátek.
O prázdninách pak akce za ínají i kon í podle p ipraveného programu p ed touto
akcí. P íprava probíhá v pr b hu druhého pololetí školního roku. Délky jednotlivých akcí o
prázdninách jsou r zné podle zájmu a podle dalších faktor , jímž m že být i cena.
Prázdninová akce je pak vyvrcholením jednotlivých inností kroužk nebo pravidelné akce za
celý školní rok a je ur ena pro všechny zájemce a leny klubu ( i ne leny), kte í mají o tuto
formu innosti zájem.
Mnoho zajímavých akcí a další možnosti innosti p ináší i sám vedoucí klubu, který má
mnohaletou praxi a navíc znalosti v mnoha zájmových oborech, které mnoho let provozoval a
ješt provozuje. Je to, jak už bylo uvedeno, st elba ze vzduchové pušky, jachting,
vysokohorská a vytrvalostní turistika, tábornictví. Tuto praxi p edává p i vzd lávání
v kroužcích a innostech ŠK.

Podmínky lenství ve školního klubu
lenem klubu se m že stát každý zájemce z ad d tí a mládeže, který spl uje daná
kritéria pro p ijetí. lenem klubu m že být jen žák naší školy. lenem klubu m že být i žák
1.stupn , pokud nenavšt vuje školní družinu a dodržeje pravidla klubu. V našem klubu tedy
není jednozna n vyhrazené lenství jen pro druhý stupe , nebo ze zkušenosti z p edchozích
let se ukázalo, že i n které mladší d ti jsou schopné plnit podmínky spojené se lenstvím
v klubu.
Každý zájemce o lenství vyplní p ihlášku a zaplatí poplatek na dané období, tj. na
pololetí nebo na celý školní rok. Platící len klubu m že navšt vovat pravidelné i
nepravidelné innosti a jednotlivé kroužky . Platící len kroužku m že navšt vovat každou
další innost klubu, ale lenové klubu, kte í nejsou napsáni na seznamu kroužku, tento
nemohou navšt vovat. Jedná se hlavn o bezpe nost n kterých specifických kroužk , kde
nem že být v tší po et len . Jiná omezení nejsou, ale jsou dána pravidla daná Vnit ním
ádem školního klubu. Nedodržení a porušení t chto pravidel m že být d vodem
k podmíne nému vylou ení na kratší i delší dobu podle míry p estupku.

