
Roční plán školního klubu ve školním roce 2020/2021 

Činnost školního klubu 

Zájmové vzdělávání ve školním klubu ZŠ Kroměříž, Komenského námětí se uskutečňuje formou 

příležitostné, výchovné, vzdělávací, zájmové a tematické činnosti. Také uskutečňuje zájmové kroužky 

a nabídky spontánní činnosti. Je určen přednostně pro žáky II. stupně ZŠ. Účastníkem může být i žák I. 

stupně ZŠ, který není přijat k pravidelné denní docházce do školní družiny. O přijetí účastníka k činnosti 

ŠK se rozhoduje na základě písemné přihlášky. 

Organizace školního klubu 

Školní klub je otevřen od pondělí do pátku po vyučování od 13:00 do 15:30 hodin a účastníkům 

je nabídnuta spontánní činnost. Souběžně probíhá činnost v zájmových kroužcích vedených dalšími 

pedagogy školy. Obsah činností ŠK zahrnuje odpočinkové, relaxační činnosti (stolní hry, čtení knih, 

výtvarná tvorba a podobně). Účastníci se mohou věnovat vzdělávání, získat cenné zkušenosti 

(knihovna, práce na PC, vypracovat domácí úkoly a podobně).  Prohlubujeme přátelské vztahy na půdě 

školy. Starší pomáhají mladším spolužákům. Školní klub je místem pro zajištění vhodného prostředí a 

tím je eliminováno nežádoucí chování účastníků (stres, záškoláctví). 

Plán školního klubu na školní rok 2020/2021 

Září 

       - Výzdoba školního klubu, práce účastníku (nástěnky na téma podzim) 

       - Výroba papírových draků (karton, přírodní materiál)  

       - Stolní hry (Lego, Země-města a jiné) 

       - Audio projekce (filmy, PC) 

       - Den české státnosti (video) 

       - Vyrábíme koláže - oblíbeného zvířátka 

      -  Školní dvůr, pohyb nás baví 

Říjen 

- Halloween  

- Pomáháme si navzájem, jsme kamarádi (knihy, časopisy, video, PC) 

- Město, ve kterém žijeme – promítání filmu 

- Školní dvůr, míčové hry 

- Stolní hry 

Listopad 

- Podzámecká zahrada, sběr listí a přírodnin pro výzdobu ŠK 

- Vyrábíme hezké výrobky na „Den otevřených dveří“ a příprava“ Novoročenek“ 

- Stolní hry 

- Zdokonalujeme se, vyhledáme pojmy na PC, knihovna „Můj kamarád, kamarádka“ 

 



Prosinec 

- Vánoční výzdoba ŠK 

- Vyrábíme vánočního kapříka (přírodní materiál, látky, ozdoby) 

- Vánoční přáníčka a PF 

- Promítání filmů a zimních pohádek 

Leden 

- Hry na sněhu, zimní radovánky na školním dvoře (stavíme sněhuláka) 

- Příprava na školní karneval 

- Výroba karnevalových masek 

- Masopust, tradice, video  

Únor 

- Člověk a jeho zdraví, co jíme, (promítání filmu) 

- Co je přátelství? (film) 

- Stolní hry, knihovna, PC 

- Výzdoba  ŠK, zimní sporty  

Březen 

- Velikonoce, povídání o tradicích 

- Velikonoční kraslice a kuřátka – vyrábíme pro radost 

- Stolní hry, knihovna, PC 

- Vítání jara, jarní probouzení a my jdeme do přírody 

Duben 

- Měsíc bezpečnosti (film, dopravní značení, bezpečnost na cestách) 

- Stolní hry, knihovna, PC 

- Jaro, výzdoba školního klubu (hrajeme si barevně) 

Květen 

- Dětský den, hry na školním dvoře 

- Den matek, vyrábíme dárečky a přáníčka 

- Stolní hry, knihovna, PC 

- Už se těšíme na prázdniny, naše tvorba, výzdoba ŠK 

Červen 

- Hry s míčem na školním dvoře 

- Stolní hry 

- Prázdniny za dveřmi 

- Úklid školního klubu 

Vypracovala vychovatelka ŠK Mgr. Zuzana Voláková 


