ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA
STRUPČICE, okres Chomutov

Koncepce
školního klubu
od školního roku 2015/2016

1. Legislativní východiska
Školní klub byl zřízen v Základní škole a Mateřské škole Strupčice, okres Chomutov na
základě rozhodnutí č.j. 1315/SMT/2014/9 o zápisu do školského rejstříku s dnem zahájení
činnosti 1. 9. 2014. Ve školním roce 2014/2015 zastřešoval školní klub práci zájmových
útvarů ve škole. Od školního roku 2015/2016 došlo ke změně koncepce školního klubu, kdy
klub nabízí stálou každodenní činnost ve vyhrazené místnosti a nadále zastřešuje práci
zájmových útvarů školy vedených dalšími pedagogy.
Činnost školního klubu se řídí §111 a 112 školského zákona a vyhláškou č. 74/2005 Sb., o
zájmovém vzdělávání, §6 a §7 v platném znění.

2. Zájmové vzdělávání
Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností
se zaměřením na různé oblasti.

3. Činnost školního klubu
Klub poskytuje zájmové vzdělávání žákům Základní školy a Mateřské školy Strupčice, okres
Chomutov. Klub vykonává činnost ve dnech školního vyučování. Klub může vykonávat
činnosti i ve dnech, kdy neprobíhá vyučování, a to včetně prázdnin.
Činnost školního klubu v Základní škole a Mateřské škole Strupčice, okres Chomutov se
uskutečňuje formou příležitostné výchovné, vzdělávací, zájmové a tematické rekreační
činnosti v místě činnosti právnické osoby. Dále se uskutečňuje pravidelnou výchovnou,
vzdělávací a zájmovou činností a využitím otevřené nabídky spontánních činností.
Školní klub je určen přednostně pro žáky druhého stupně základní školy. Účastníkem může
být i žák prvního stupně základní školy, který není přijat k pravidelné denní docházce do
družiny.
O přijetí účastníka k činnosti klubu v pravidelné činnosti se rozhoduje na základě písemné
přihlášky.

4. Organizace školního klubu
Pravidelná činnost školního klubu probíhá denně po skončení vyučování do 14 hodin
v místnosti školního klubu. Zde denně probíhá nabídka zájmové činnosti v době od 12:45
hodin do 13:45, do té doby se žáci shromažďují a je jim nabídnuta spontánní činnost.

Souběžně probíhá činnost v zájmových útvarech vedených dalšími pedagogy školy, viz
každoročně aktualizovaný Rozpis zájmových kroužků. Zájmové útvary ukončují činnost
nejpozději ve 14:45 hodin. Činnost zájmových útvarů je zaznamenána v Záznamech o
činnosti zájmových útvarů. Zároveň je zaznamenána docházka dětí do zájmového útvaru.
Školní klub s pravidelnou činností vede Přehled o výchovně vzdělávací práci, zaznamenává
docházku účastníků.

5. Řízení školního klubu
Řízením školního klubu je pověřena zástupkyně ředitelky školy, která zároveň řídí i
školní družinu a dohlíží na správnost a úplnost vedení pedagogické dokumentace. Vedoucí
školního klubu se účastní pravidelných pedagogických rad školy. Pracovní porady pedagogů
školní družiny a školního klubu jsou svolávány dle potřeby zástupkyní ředitelky školy.
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Ve Strupčicích 14. 7. 2015

Mgr. Jana Mišková
ředitelka školy

