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2. CHARAKTERISTIKA DDM 

Dům dětí a mládeže působí v Hostinném od 1. 1. 2000. Má neomezenou kapacitu žáků a od r. 2012 je 
součástí Základní umělecké školy. V září 2017 vzniká oficiálně Školní klub „Klubíčko“, který spadá pod 
Dům dětí a mládeže. Jeho kapacita je 34 žáků. Dům dětí a mládeže a Školní klub společně sídlí na adrese 
Školní 321, Hostinné.  

Dům dětí a mládeže navštěvují děti z Hostinného a jeho blízkého okolí. Kromě toho řada zájmových 
kroužků působí přímo v Rudníku v prostorách místní základní školy.  

Dům dětí a mládeže se zaměřuje na několik oblastí: 

• vedení zájmových útvarů pro žáky MŠ a ZŠ 

• pořádání příměstských a pobytových táborů o prázdninách 

• pořádání akcí pro veřejnost 

• výuková a výchovná činnost pro ZŠ v Hostinném a okolí 
 

Charakteristika pedagogického sboru a dalších zaměstnanců 

Činnost DDM zajišťují pedagogové volného času, zaměstnaní jako interní pracovníci, a dále jednotliví 
vedoucí zájmových útvarů, kteří působí jako externisté. V současné době interní zaměstnanci pracují 
celkem na 2,6 úvazku. Kromě pedagogů pracuje pro DDM, ŠK a ZUŠ jedna účetní a na zkrácený úvazek 
2 paní uklízečky. 

Vybavení školy a její podmínky 

Dům dětí a mládeže má k dispozici část přízemí budovy, kde jsou šatny pro děti, sociální zázemí a menší 
učebna pohybových aktivit, kterou využívá školní klub, některé zájmové útvary a školní družina ZŠ, která 
sídlí v 1. patře budovy.  

Ve 2. patře je klubovna U slunce, počítačová a jazyková učebna, kuchyňka, herna a učebna pro výtvarné 
a tvořivé dílny. Všechny učebny jsou účelně vybavené, pravidelně se dokupují potřebné pomůcky a 
vybavení pro chod kroužků, školního klubu a táborů. 

DDM nemá vlastní tělocvičnu, proto musí ke sportovním činnostem využívat tělocvičnu místního 
gymnázia, nebo SOU. Za tyto tělocvičny platíme pronájem. V případě, že se nám podaří umístit nějaký 
sportovní kroužek do městské sportovní haly, za pronájem těchto prostor jako příspěvková organizace 
města nehradíme žádný poplatek. 

Od léta 2022 má DDM k dispozici také svou školní zahradu, kterou využívá v odpoledních hodinách 
školní klub a některé kroužky, o prázdninách pak příměstské tábory. 

DDM a ŠK – provozní doba 

DDM Hostinné zahajuje zpravidla pravidelnou činnost zájmových útvarů na konci září a končí poslední 
týden v květnu. Školní klub je žákům k dispozici od 1. září do 30. června od 11:30 do 16:30.  
O všech pravidelných a příležitostných akcích informujeme své klienty na webových stránkách, na 
plakátech a facebooku DDM, ve školním časopisu, na webu a ve zpravodaji města.  Změny v provozu 
jsou klientům oznamovány prostřednictvím informačních letáků. 
Prázdninová činnost: 

• krátké prázdniny (mimo vánoční) - příležitostné aktivity a příměstské tábory 

• letní prázdniny – pobytové a příměstské tábory 

• vánoční prázdniny – DDM a Školní klub je uzavřen 
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3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY  

Dům dětí a mládeže a Školní klub nabízí svým žákům aktivní využití volného času prostřednictvím 
zájmových útvarů zaměřených na oblast gastronomickou, přírodovědnou, rukodělnou a výtvarnou, 
sportovní, vzdělávací, zábavnou a technickou. Dále tráví děti svůj volný čas na táborech a veřejných 
akcích, které DDM pořádá. Mezi výukové a výchovné aktivity DDM patří dopravní a zdravotní výchova, 
soutěž v poznávání rostlin a polytechnické dílny.  

Společnými aktivitami a kolektivní činností v zájmových útvarech napomáháme navazování přátelství, 
učíme děti vzájemně spolupracovat, což příznivě působí na rozvoj vztahu k druhému člověku. Při 
kolektivní práci jsou žáci vedeni k odpovědnosti za společné dílo a jeho výsledek, k týmové spolupráci, 
toleranci, ale také ke zdravé kritice. Zdravě sebevědomý člověk se snadněji uplatní na trhu práce. 

Dům dětí a mládeže pravidelně organizuje nebo se částečně podílí na organizování některých akcí 
v Hostinném. Pořádáme oslavy čarodějnic, dětský den, dětské karnevaly, čertovskou stezku, pohádkový 
park. Pomáháme při halloweenském dlabání dýní, organizování šachového turnaje 

 

4. VIZE DDM – JSME JEDEN TÝM! 
▪ Naše DDM se společně se ZUŠ snaží o zachování přátelské atmosféry. 

▪ Upřednostňujeme individuální přístup k žákům. 

▪ Podporujeme seberealizaci žáků, rozvíjíme jejich smysl pro zodpovědnost za kolektivní dílo, 
toleranci, vnímavost a komunikativnost. 

▪ Snažíme se, aby všichni žáci zažili pocit úspěchu. 

▪ Svou činností pomáháme připravujeme žáky na odborné středník školy, částečně ovlivňujeme 
jejich budoucí volbu povolání.  

▪ Rozvíjíme kompetence žáků – k učení, občanské a sociální, kompetence k řešení problémů, 
komunikativní, environmentální.  
 

▪ Posláním DDM je uskutečňovat zájmové vzdělávání a další činnosti ve stanovených oblastech 
svého působení. Kvalitní a širokou nabídkou aktivit pro děti a mládež přispíváme k aktivnímu a 
smysluplnému trávení volného času a plníme tak mimo jiné  
 

▪ Jsme jeden tým se společným cílem - vychovat ze žáků …………osobnosti, které se budou  
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5. OBECNÉ A PEDAGOGICKÉ ZÁSADY ZÁJMOVÉHO 
VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Realizace zájmového vzdělávání je založena na těchto obecných zásadách: 
▪ rovný přístup k zájmovému vzdělávání každého zájemce (občana České republiky nebo 

jiného členského státu Evropské unie) a dalším nabízeným činnostem bez jakékoli 
diskriminace 

▪ zohledňování vzdělávacích a rekreačních potřeb jednotlivce s přihlédnutím na specifické 
potřeby jednotlivých věkových skupin účastníků 

▪ vzájemná úcta, respekt, názorová snášenlivost, solidarita a důstojnost všech účastníků 
jednotlivých činností 

▪ svobodné šíření názorů, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v 
souladu s obecnými cíli zájmového vzdělávání 

▪ zdokonalování procesu zájmového vzdělávání a realizace volnočasových a rekreačních aktivit 
na základě nejnovějších poznatků a co nejširšího uplatňování účinných moderních 
pedagogických přístupů a metod 

▪ hodnocení výsledků zájmového vzdělávání a dalších činností, vzhledem k dosahování 
stanovených cílů tímto vzdělávacím programem 

▪ možnost každého účastnit se zájmového vzdělávání a dalších aktivit po dobu celého života při 
vědomí spoluodpovědnosti za své vzdělávání a osobnostní růst 
 

Pedagogické zásady realizace zájmového vzdělávání: 
▪ soustavnost a cílevědomost – záměrné pedagogické působení rozložené do soustavy na sebe 

navazujících dílčích kroků, které směřují ke stanovenému dlouhodobému cíli (utváření 
dovedností, návyků a postojů) 

▪ posloupnost – pedagog postupuje od známého k neznámému, od jednoduchého ke 
složitému 

▪ aktivnost – pedagog vybírá a motivuje takové činnosti, aby se do nich mohli zapojit všichni 
účastníci, byť jejich míra zapojení může být různá 

▪ přiměřenost – při výběru činností zohledňujeme věk účastníků, jejich fyzickou i mentální 
vyspělost a jejich momentální stav 

▪ vyzdvihování kladných rysů osobnosti – pochvala, uznání a ocenění zvyšují sebevědomí a 
jsou motivujícími prvky pro další činnost 

▪ pedagogické ovlivňování volného času – nutnost citlivého pedagogického vedení účastníků 
k rozumnému využívání volného času 

▪ ednota a specifičnost vyučování a zájmového vzdělávání – vymezuje společné plnění 
výchovného cíle, tj. rozvoj osobnosti; při zájmových činnostech je tohoto cíle dosahováno 
specifickými prostředky 

▪ dobrovolnost – dobrovolná účast na činnostech, tj. vytváření podmínek a navozování situací 
tak, aby nabízený program byl přijímán dobrovolně 

▪ aktivita – vedení účastníků k aktivnímu podílu ve všech fázích činností 
▪ seberealizace – taková struktura činností, aby každý jednotlivec mohl uplatnit své specifické 

vlohy a schopnosti a být tak v některé oblasti činností úspěšný 
▪ pestrost a přitažlivost – obsah, metody a formy práce, jejich střídání, rovnováha mezi 

organizovanými a spontánními činnostmi, respektování individuálních zájmů a potřeb 
účastníků 

▪ zajímavost a zájmovost – nabízené zájmové činnosti musí být pestré a měli by odpovídat 
zájmům účastníků, které se s jejich věkem mění a vyvíjejí 
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▪ citlivost a citovost – zvýšená citlivost při vedení a motivování činností, kdy působíme nejen na 
rozumovou složku osobnosti účastníka, ale i na jeho emocionalitu; vytváříme především 
kladné emocionální zážitky 

▪ orientace na sociální kontakt – volný čas by měl být prožíván v interakci s ostatními lidmi, 
každý by měl být přijímán a měl by mít ve skupině své místo 

▪ prožitkové prvky – zařazování prožitkových činností, které umožní účastníkům získat 
autentické individuální a kolektivní zážitky 

▪ kvalita a evaluace – pravidelné zamýšlení se nad probíhajícími a plánovanými činnostmi a 
hodnocení úspěšnosti v dosahování stanovených cílů, schopnost prokazovat výsledky své 
činnosti a hospodárné využívání zdrojů 

 

Délka a časový plán zájmového vzdělávání  
Délka a časový plán zájmového vzdělávání jsou stanoveny podle jednotlivých forem zájmového 
vzdělávání.  

▪ příležitostná činnost – jednodenní nebo vícedenní, konkrétní délka jednotlivých činností je 
stanovena v nabídce dané činnosti a v pedagogické dokumentaci 

▪ pravidelná činnost – délka zájmového vzdělávání je stanovena na jeden školní rok 
▪ táborová a pobytová činnost – jednodenní i vícedenní zájmové vzdělávání, konkrétní délka 

jednotlivých činností je stanovena v táborovém plánu 
▪ osvětová činnost a prevence sociálně patologických jevů – zájmové vzdělávání realizované 

průběžně nebo jako samostatné akce a činnosti, délka je stanovena v příležitostné statistice 
▪ individuální práce a vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů  
▪ využití otevřené nabídky spontánních činností – zájmové vzdělávání realizované průběžně  

 

Formy zájmového vzdělávání 
▪ příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost nespojená s 

pobytem mimo místo, kde DDM vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání 
▪ pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost, táborová činnost a další činnosti spojené s 

pobytem mimo místo, kde DDM vykonává činnost školského zařízení pro zájmové zdělávání 
▪ osvětová činnost včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, 

popřípadě i další osoby a vedení k prevenci sociálně patologických jevů 
▪ individuální práce, zejména vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů, nebo 

využití otevřené nabídky spontánních činností 
 

Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační 
činnost  

▪ zájmová činnost nespojená s pobytem mimo místo, kde DDM vykonává činnost školského 
zařízení pro zájmové vzdělávání 

▪ jednorázové nebo cyklické akce, jednodenní i vícedenní akce a činnosti 
▪ exkurze, kulturní a sportovní akce 
▪ jednodenní i krátkodobé akce, pobyty v přírodě, výlety, zájezdy apod. 
▪ jednorázové kurzy, školení a další aktivity 
▪ společné akce rodičů s dětmi 
▪ příměstské tábory 
▪ příležitostnými akcemi mohou být rovněž školení a kurzy určené dospělým zájemcům 
▪ výukové programy pro třídní kolektivy MŠ, ZŠ, SŠ, které pomáhají rozvíjet tvořivost, 

komunikativní dovednosti, ekologické a environmentální myšlení a jednání, sebeúctu, 
sebedůvěru a odpovědnost, seznamují s činností i děti, které nejsou klienty DDM 
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6.1 ZÁJMOVÉ ÚTVARY VZDĚLÁVACÍ 

6.1.1 ANGLIČTINA 

Kroužek anglického jazyka rozvíjí komunikativní dovednosti dětí. Hlavním cílem je získání pozitivního 

zájmu o cizí jazyk a jeho využití v dalším životě.   

Kroužek angličtiny je samostatným zájmovým útvarem, který je vhodný pro věkovou skupinu od 5 let. 

Probíhá v jazykové učebně. 

Týdenní dotace je 1 hodina. 

Kompetence k učení 

• seznámení se se zvukovou a písemnou stránkou jednotlivých hlásek 

• rozvíjení paměti při učení nové slovní zásoby 

• používání gramaticky a stylisticky správných jazykových prostředků 

• uplatnění osvojených vědomostí při tvůrčích činnostech, při řešení různých modelových situací 
v praktickém životě 

• u starších dětí vyhledávání nových informací v cizojazyčných slovnících, na internetu, 
v časopisech a knihách  

 
Kompetence komunikativní 

• vyjadřuje se správně gramaticky 

• naslouchá spolužákům, vhodně na ně reaguje 

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů, které jsou potřebné k soužití 
s jinými lidmi různých národností a ke spolupráci s nimi 
 

Kompetence sociální a personální 

• spolupracuje ve dvojicích i ve větších skupinách, společně s vedoucím ZÚ se podílí na vytváření 
pravidel týmové práce 

• výukou říkadel, básní a písní procvičuje své paměťové schopnosti  

• přispívá k diskusi ve skupině, vysvětlí, co se mu na dané věci líbí či nelíbí, učí se obhájit svůj 
názor v kolektivu 

• ochotně vyslechne názor a zkušenosti druhých a respektuje je 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmové práci 
 

Kompetence občanské 

• během výuky komunikuje a spolupracuje s ostatními žáky, je schopen vcítit se do situace 
ostatních a pomoci jim 

• respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické jedinečnosti spolužáka 

• pracuje samostatně i v kolektivu 
 

 

 



10 
 

6.1.2 DESKOVÉ HRY 
 
Vzdělávací kroužek Deskové hry děti vede zábavnou formou k uvolnění a odreagování se při hře 
nejrůznějších stolních a deskových her od strategických po vzdělávací. 
Hlavním cílem je získávání pozitivního zájmu o kroužek. Svým charakterem umožňuje dětem rozvíjet 
intelektuální schopnosti a schopnost koncentrace. 
 
Kroužek Deskové hry je vhodný pro věkovou skupinu od 11 let. Probíhá v PC učebně. Týdenní dotace 

jsou 2 hodiny. 

Obsah činnosti: 
 

• osvojení určitých pravidel a taktik. 

• rozvoj intelektuálních schopností, schopnost koncentrace. 

• rozvoj logického a strategického myšlení či různé další (např. jazykové) dovednosti. 

• seznámení s moderními stolními i karetními hrami. 

• možnost online hraní deskových her. 
 
Kompetence k učení 

• rozvíjí logické a strategické myšlení či různé další (např. jazykové) dovednosti 
• osvojí si určitá pravidla a taktiky deskových her 
• seznámí se s moderními stolními i karetními hrami 
• rozvíjí intelektuální schopnosti a schopnost koncentrace 
• uplatňuje naučené vědomosti při hře  
• učí se plánovat své tahy 
• cvičí taktiky mezi sebou 
• seznámí se a naučí se hrát online deskové hry 
• naučí založit herní účet online hry 
• seznámí se s pravidly webu 
• seznámí s kyberšikanou a dalším nebezpečným chováním v kyberprostoru i při užívání různých 

aplikačních softwarů 
 

Kompetence k řešení problémů 

• využívá naučená pravidla a taktiky při hře 

• využívá logické strategické myšlení 
 

Kompetence komunikativní 

• zvládá lehké moderní a karetní hry 

• rozumí pravidlům hry 
 

Kompetence sociální a personální 

• účinně spolupracuje ve dvojicích i ve větších skupinách a společně s učitelem se podílí 

na vytváření pravidel týmové práce 

• vysvětlí, co se mu hře líbí a nelíbí a obhájí ve skupině svůj názor, čímž přispívá k diskusi ve 

skupině 

• ochotně vyslechne názor a zkušenosti druhých a respektuje je 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmové práci 
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Kompetence občanské 

• je schopen vcítit se do situace ostatních a pomoci jim 

• respektuje věkové a intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka 

• komunikuje s učitelem a svými spolužáky 

• pracuje samostatně, ale i v kolektivu 

• poskytuje svoji pomoc v krizových situacích  

• varuje před kyberšikanou a dalším nebezpečným chováním v kyberprostoru i při užívání 

různých aplikačních softwarů. 

 

Kompetence k řešení problémů 

• motivuje žáka k samostatnému řešení hry, napomáhá mu hledat další řešení 

• zadává úkoly k posílení technického myšlení dítěte  

• využívá vlastních naučených zkušeností při hře  
 

Kompetence pracovní 

• motivace k uvolnění a odreagování se při hře 
• rozvoj intelektuální schopnosti a schopnost koncentrace 
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6.1.3 DRAMATICKÝ KROUŽEK 
 
Cílem kroužku je formou dramatických her, pohybových cvičení, básniček a písniček rozvíjet zejména 
fantazii, emoční inteligenci a mateřskou řeč. 
 
Obsah činnosti: 

• rozvíjet základní dramatické dovednosti jako je řeč, pohyb, improvizaci, kreativitu a fantazii 

• naučit se nejdůležitějším divadelním dovednostem (divadelnímu pohybu, mluvení, vidění, 
cítění atd.) 

• naučit se rozvíjet kulturu pohybu, techniku řeči a výrazu 

• rozvíjet pozornost, pohybovou koordinaci, schopnost seberegulace, emoční a sociální 
kompetence 

• spolupracovat na výrobě kostýmů a kulis (výroba loutek) 

• nácvik představení 

• osvojit si verbální i neverbální komunikaci, pohyb na jevišti 

• procvičovat si paměť na kratších útvarech (básničky, jazykolamy, monology, dialogy, herecké 
etudy aj.) 

 
Kompetence k učení: 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a 
jiných informačním a komunikačním prostředkům  

• využívá různorodé komunikační prostředky pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním 
světem  

• podporuje zájem o literaturu a dramatické umění  

• podporuje individuální talent  

• propojuje somatické dovednosti při verbálním a neverbálním vyjádření  

• přistupuje k dramatické tvorbě jako ke společnému tvůrčímu procesu, ve kterém přijímá a 
plní své úkoly, přijímá zodpovědnost za společnou tvorbu a prezentaci jejího výsledku  

 
 

Kompetence sociální a personální: 

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory srozumitelně pro diváka i posluchače  

• naslouchá druhým, přijímá kritiku, přijímá názory druhých  

• využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému 
soužití s ostatními lidmi  

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na utváření příjemné atmosféry ve skupině  
 

Kompetence občanské 

• důsledně dbá na dodržování pravidel chování a bezpečnosti během výuky 

• je schopen vcítit se do situace ostatních a poradí jim 

• respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické jedinečnosti spolužáka 

• komunikuje s učitelem a se svými spolužáky 

• pracuje samostatně i v kolektivu 

• zvyká si vystupovat před publikem 
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6.1.4 POČÍTAČOVÝ KROUŽEK 

Počítačový vzdělávací kroužek dětem rozšíří vědomosti z oboru informatiky. Hlavním cílem je seznámit 
se se základními komponenty počítače, zvládnout práci s myší a klávesnicí, ovládat základní počítačové 
programy. Na kroužku se děti setkají mimo jiné s programem Malování, psaní v MS Word, ovládání e-
mailu, s některými výukovými programy, s vyhledáváním i bezpečném pohybu na internetu. V případě 
zájmu se též věnujeme výuce psaní všemi deseti. V budoucnosti též plánujeme seznámit žáky s 3D 
tiskem. 
 
Počítačový kroužek je samostatným zájmovým útvarem, který je vhodný pro věkovou skupinu od 7 - 

13 let. Kroužek probíhá v učebně PC.  

Týdenní dotace je 1 hodina. 

Kompetence k učení 

• osvojí si ovládání klávesnice a myši 

• vede k odpovědnosti při užívání PC 

• seznámí se s aplikačními softwary, počítačovou sítí, internetem, elektronickou poštou, 
tiskárnou 

• varuje před kyberšikanou a dalším nebezpečným chováním v kyberprostoru i při užívání 
různých aplikačních softwarů 

• osvojí si prstoklad a základy správného psaní na klávesnici všemi deseti naslepo (výukový 
program) 

• naučí se používat aplikační softwary Word, kreslení, hry (herní etika, herní taktika) 

• uplatňuje svoje naučené vědomosti při tvůrčích činnostech  

• naučit se pracovat s 3D tiskárnou a programem pro 3D tisk 
 

Kompetence sociální a komunikativní 

• spolupracuje ve dvojicích, společně s vedoucím ZÚ se podílí na vytváření pravidel týmové práce 

• přispívá k diskusi ve skupině, vyjadřuje se přesně a logicky, používá odborné názvy 
k argumentaci, učí se obhájit svůj názor v kolektivu 

• ochotně vyslechne názor a zkušenosti druhých a respektuje je 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmové práci 
 

Kompetence občanské 

• důsledně dbá na dodržování pravidel chování a bezpečnosti práce při práci s PC a tiskárnou 

• je schopen vcítit se do situace ostatních a pomoci jim 

• respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické jedinečnosti spolužáka 

• komunikuje s učitelem a se svými spolužáky 

• pracuje samostatně i v kolektivu 

• poskytuje svoji pomoc v krizových situacích  
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6.1.5 RUŠTINA 

Kroužek ruského jazyka rozvíjí komunikativní dovednosti dětí. Hlavním cílem je získání pozitivního zájmu 

o tento cizí jazyk a jeho využití v dalším životě, postupné rozvíjení schopnosti chápat a správně 

interpretovat slyšené i čtené texty a přiměřeně na ně reagovat, osvojit si potřebné jazykové znalosti a 

dovednosti k vedení rozhovoru v rozsahu nejběžnějších každodenních situací, písemné zformulování 

jednodušších typů sdělení s respektováním základních pravopisných pravidel.  

Kroužek ruštiny je samostatným zájmovým útvarem, který je vhodný pro věkovou skupinu od 10 let. 

Probíhá v jazykové učebně a v učebně PC.  

Týdenní dotace je 1 hodina. 

Kompetence k učení 

• seznámení se se zvukovou a písemnou stránkou jednotlivých hlásek 

• naučení se pořadí písmen v azbuce 

• rozvíjení paměti při učení nové slovní zásoby 

• používání gramaticky a stylisticky správných jazykových prostředků 

• uplatnění osvojených vědomostí při tvůrčích činnostech, při řešení různých modelových situací 
v praktickém životě 

• vyhledávání nových informací v cizojazyčných slovnících, na internetu, v časopisech a knihách  
 
Kompetence komunikativní 

• vyjadřuje se správně gramaticky 

• zařazuje krátká mluvní cvičení na jednoduchá témata z každodenních situací 

• porozumí různým typům textů, nahrávek a obrazových materiálů 

• jednoduše zformuluje svůj názor a myšlenku ústní a písemnou formou 

• naslouchá spolužákům, vhodně na ně reaguje 

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů, které jsou potřebné k soužití 
s jinými lidmi různých národností a ke spolupráci s nimi 

 
Kompetence sociální a personální 

• spolupracuje ve dvojicích i ve větších skupinách, společně s vedoucím ZÚ se podílí na vytváření 
pravidel týmové práce 

• výukou říkadel, básní a písní procvičuje své paměťové schopnosti  

• přispívá k diskusi ve skupině, vysvětlí, co se mu na dané věci líbí či nelíbí, učí se obhájit svůj 
názor v kolektivu 

• ochotně vyslechne názor a zkušenosti druhých a respektuje je 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmové práci 
 

Kompetence občanské 

• během výuky komunikuje a spolupracuje s ostatními žáky, je schopen vcítit se do situace 
ostatních a pomoci jim 

• respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické jedinečnosti spolužáka 

• pracuje samostatně i v kolektivu 
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6.1.6 ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK 

Cílem kroužku je hravou formou naučit děti základům poskytování první pomoci při úrazech nebo 
různých zdravotních komplikací. Děti se naučí ošetřovat drobná poranění sobě i kamarádům v budově 
i v přírodě. Dotace kroužku je 1 hodina týdně. 
  
       Cíle činnosti: 

• nacvičit teoreticky i prakticky ošetření a přenos raněných  

• osvojit si polohování a obvazovou techniku v modelových situacích  

• získat zajímavé informace o lidském těle  

• proniknout do zdravotnické problematiky 

• naučit se základy první pomoci (např. popálení, poranění končetin, hlavy, úrazy  
el. proudem aj.) 

• naučit se základy první pomoci při selhání základních životních funkcí, otravě, záchvatech 
apod. 

• naučit se jednoduché úkony, které mohou zachránit lidský život (resuscitace, zastavení 
velkých krvácení, stabilizovanou polohu aj.) 

• příprava na soutěže se zdravotnickou tematikou 
 
 
        Kompetence komunikativní: 

• spolupracuje s dětmi, podílí se na vytváření pravidel týmové práce 

• přispívá k diskusi ve skupině, vyjadřuje se přesně a logicky, používá odborné názvy  

• ochotně vyslechne názor a zkušenosti druhých a respektuje je, podílí se na utváření příjemné 
atmosféry v týmové práci 
 

         Kompetence občanské 

• důsledně dbá na dodržování pravidel chování a bezpečnosti práce  

• je schopen vcítit se do situace ostatních a pomoci jim 

• respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické jedinečnosti spolužáka 

• komunikuje s vedoucím a se svými kamarády 

• pracuje samostatně i v kolektivu poskytuje svoji pomoc v krizových situacích 
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6.2 GASTRONOMIE 

6.2.1 BARMANI 

Barmanský kroužek nabízí dětem nahlédnout do tajů barmanského řemesla, uvědomit si, že tato 
činnost není jen o znalosti nápojů a manuální dovednosti, ale také o psychologii. Vede děti k rozvoji 
empatie, k umění být hostovi příjemným společníkem. Cílem je přiblížit mladým adeptům znalosti 
spojené s přípravou a podáváním širokého sortimentu míchaných nealkoholických nápojů, ovládat 
různé receptury, starat se o zařízení baru, umět zabezpečovat chlazení, ošetřovat ovoce, přísady a 
ostatní suroviny do nápojů, a to vše za důsledného respektování hygienických předpisů. Děti se učí 
obsluhovat zákazníky, míchat, prostírat a servírovat nápoje před zákazníky, vypadat upraveně a 
dodržovat předepsané ustrojení. Součástí kroužku je i podílení se na přípravě školních oslav či jiných 
akcích pro veřejnost a účast na závěrečné soutěži o nejlepšího barmana.  

Barmanský kroužek využívá ke své činnosti kuchyňku v DDM. Je vhodný pro děti od 10 let.  
Týdenní dotace je 1 h. 
 
Kompetence k učení 

• učení se metodami doporučenými Barmanskou asociací ČR 

• ovládání elektrických kuchyňských přístrojů pod dohledem vedoucího ZÚ  

• vyhledávání nových informací a receptů na internetu, v odborných časopisech a knihách  

• předávání vlastních poznatků z hlediska dalšího praktického využití 

• uplatnění svých naučených vědomostí při různých slavnostních akcích 
 

Kompetence pracovní 

• naučí se udržovat pořádek a čistotu, osvojí si správné hygienické návyky 

• seznámí se s barem, barovým vybavením, osvojí si základní pravidla při míchání nápojů, 
správnou techniku přípravy a kombinování drinků, připraví si ozdoby, led, bylinky aj. 

• vede skladové hospodářství, zapisuje si vlastní poznatky a postřehy, vede si knihu receptů 
 

Kompetence sociální a komunikativní 

• spolupracuje ve dvojicích i ve větších skupinách, podílí se na vytváření pravidel týmové práce 

• přispívá k diskusi ve skupině, vyjadřuje se přesně a logicky, používá odborné názvy  

• směřuje k logicky uspořádané pracovní činnosti, vytváří argumenty pro prezentaci 
navrhovaného postupu 

• ochotně vyslechne názor a zkušenosti druhých a respektuje je, podílí se na utváření příjemné 
atmosféry v týmové práci 

• vybízí k samostatnému vyhledávání zdrojů informací 

• osvojí si dovednost plánování práce i s ohledem na finanční stránku 
 
Kompetence občanské 

• důsledně dbá na dodržování pravidel chování a bezpečnosti práce při odborných činnostech 

• v případě potřeby zvládne ošetřit malé zranění a poskytnout tak první pomoc  

• je schopen vcítit se do situace ostatních a pomoci jim, respektuje věkové, intelektové, sociální 
a etnické jedinečnosti spolužáka 

• komunikuje s učitelem a se svými spolužáky, pracuje samostatně i v kolektivu 
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6.2.2 CUKRÁŘI 

Při výuce cukrářského řemesla je cílem seznámit děti s tímto nepřehlédnutelným odvětvím 

gastronomie. S pojmem cukrařina je spojeno i pekařství, a to díky společným technologiím a přípravou 

těsta. Do cukrářské výroby je zahrnuta také zmrzlina a výroba ovocných pokrmů. Děti se naučí, jak 

potřebný sortiment i finální výrobky uchovávat a jak je lákavě prezentovat. Cílem kroužku je získávání 

pozitivního zájmu dětí o tento obor, dodržování stanovených receptů, rozvíjení kreativity dětí, osvojení 

si potřebných technologických znalostí a manuální dovednosti k úspěšnému dokončení plánovaných 

receptur.  

Cukráři využívají ke své činnosti kuchyňku v DDM. Kroužek je vhodný pro děti od 6 let. 

Týdenní dotace je 1 hodina. 

Kompetence k učení 

• práce s modelovací cukrářskou hmotou, marcipánem, čokoládou aj., ovládnutí některých 
speciálních technik např. zdobení 

• osvojení si správných hygienických návyků 

• ovládání práce s pomůckami určenými k cukrářské a pekařské výrobě   

• vyhledávání nových informací a receptů na internetu, v odborných časopisech a knihách  

• předávání vlastních poznatků z hlediska dalšího praktického využití 

• uplatnění svých naučených vědomostí při různých slavnostních akcích 
 

Kompetence pracovní 

• naučí se optimálně plánovat a provádět nákupy jednotlivých ingrediencí s ohledem na finanční 
stránku a dodržování zásad zdravé výživy  

• naučí se udržovat pořádek a čistotu, osvojí si správné hygienické návyky  

• seznámí se s kuchyňským náčiním a elektrickými spotřebiči  

• vede skladové hospodářství, zapisuje si vlastní poznatky a postřehy, vede si knihu receptů 
 

Kompetence sociální a komunikativní 

• spolupracuje ve dvojicích i ve větších skupinách, společně s vedoucím ZÚ se podílí na vytváření 
pravidel týmové práce 

• přispívá k diskusi ve skupině, vyjadřuje se přesně a logicky, používá odborné názvy  

• směřuje k logicky uspořádané pracovní činnosti, vytváří argumenty pro prezentaci 
navrhovaného postupu 

• ochotně vyslechne názor a zkušenosti druhých a respektuje je, podílí se na utváření příjemné 
atmosféry v týmové práci, osvojí si dovednosti dělby práce a společného řešení problémů 

• vybízí k samostatnému vyhledávání zdrojů informací 
 

Kompetence občanské 

• důsledně dbá na dodržování pravidel chování a bezpečnosti práce při odborných činnostech 

• v případě potřeby zvládne ošetřit malé zranění a poskytnout tak první pomoc  

• respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické jedinečnosti spolužáka 

• komunikuje s učitelem a se svými spolužáky, pracuje samostatně i v kolektivu 

• učí se získané poznatky aplikovat i v domácím prostředí 

• učí se základům plánování přípravy pokrmů v závislosti na ročním období 
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6.2.3 KUCHAŘÍCI 

Vzdělávací obsah kroužku Kuchaříci je rozdělen do těchto částí: základy praktického vaření, seznámení 

se s různými druhy potravin, pochopení základů zdravé výživy, ekonomika zpracování potravin, 

dodržování daných receptur, dodržování hygieny a bezpečnosti práce.  

Pro výuku vaření je podstatné osvojit si poznání senzorického posuzování potravin jako základu pro 

chápání důležitosti dodržování daných receptur, uvědomování si těchto poznatků a jejich aplikace 

v praktickém vaření, rozvíjení dovedností a spolehlivé experimentování, vytváření upravených vlastních 

postupů, následně vyvozování závěrů a jejich písemná interpretace. Součástí výuky vaření je i získávání 

a upevňování dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce (HACCP) a dovednosti poskytnout 

první pomoc.  

Kuchaříci využívají ke své činnosti kuchyňku v DDM. Kroužek je vhodný pro děti od 7 let. Týdenní dotace 

je 1 hodina. 

Kompetence k učení 

• učení se osvědčenými metodami poznávání kulinářských procesů 

• zpracovávání senzorických poznatků z hlediska jejich dalšího praktického využití 

• ovládání elektrických kuchyňských přístrojů pod dohledem vedoucího ZÚ  

• vyhledávání nových informací a receptů na internetu, v odborných časopisech a knihách  

• předávání vlastních poznatků z hlediska dalšího praktického využití 

• uplatnění svých naučených vědomostí při různých slavnostních akcích 
 

Kompetence pracovní 

• naučí se optimálně plánovat a provádět nákupy potravin, zpracovávat a servírovat, ukládat a 
skladovat na základě pravidel HCCP, dodržovat zásady zdravé výživy  

• naučí se udržovat pořádek a čistotu, osvojí si správné hygienické návyky  

• seznámí se s kuchyňským náčiním a elektrickými spotřebiči  

• vede skladové hospodářství, zapisuje si vlastní poznatky a postřehy, vede si knihu receptů 
 

Kompetence sociální a komunikativní 

• spolupracuje ve dvojicích i ve větších skupinách, společně s vedoucím ZÚ se podílí na vytváření 
pravidel týmové práce 

• přispívá k diskusi ve skupině, vyjadřuje se přesně a logicky, používá odborné názvy  

• ochotně vyslechne názor a zkušenosti druhých a respektuje je, podílí se na utváření příjemné 
atmosféry v týmové práci 

• vybízí k samostatnému vyhledávání zdrojů informací 

• osvojí si dovednost plánování práce i s ohledem na finanční stránku 
 

Kompetence občanské 

• důsledně dbá na dodržování pravidel chování a bezpečnosti práce při odborných činnostech 

• v případě potřeby zvládne ošetřit malé zranění a poskytnout tak první pomoc  

• respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické jedinečnosti spolužáka 

• komunikuje s učitelem a se svými spolužáky, pracuje samostatně i v kolektivu 

• učí se získané poznatky aplikovat i v domácím prostředí 

• učí se základům plánování přípravy pokrmů v závislosti na ročním období 
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6.3 TECHNICKÉ 

6.3.1 ELEKTROKROUŽEK 

Technický kroužek seznámí děti s elektronikou, základními elektronickými součástkami a jejich 
funkcemi, se stavbou jednoduchých obvodů, s měřicími přístroji apod. Cílem je rozvoj logického a 
technického myšlení dětí. Svým charakterem umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem 
elektroniky a její aplikaci v praktickém životě.  
 
Elektrokroužek je samostatným zájmovým útvarem, který využívá ke své činnosti učebnu PC a klubovnu 

U slunce. Je vhodný pro děti od 10 let.  

Týdenní dotace je 1,5 h. 

Kompetence k učení 

• seznámí se součástkami používanými v elektronice, jejich funkcí, výrobou plošných spojů a 
způsoby pájení a odpájení součástek  

• vede k tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci své práce  

• naučí se poznávat základní elektronické součástky (rezistor, kondenzátor, tranzistor, dioda, 
integrovaný obvod, LED dioda aj.) 

• naučí se řešit základní elektronické obvody pomocí předloh a schémat, vyzkoušet si jejich funkci 
stavbou jednoduchých obvodů 

• seznámí se s měřicími přístroji a osvojí techniku měření např. odpor, napětí atd. 

• pod dohledem vedoucího ZÚ se naučí pracovat s vrtačkou  

• vyhledá si nové informace na internetu, v odborných časopisech a knihách  

• uplatňuje své naučené vědomosti při tvůrčích činnostech  
 

Kompetence sociální a komunikativní 

• spolupracuje ve dvojicích i ve větších skupinách, společně s vedoucím ZÚ se podílí na vytváření 
pravidel týmové práce 

• přispívá k diskusi ve skupině, vyjadřuje se přesně a logicky, používá odborné názvy 
k argumentaci, vysvětlí, co se mu na dané věci líbí či nelíbí, učí se obhájit svůj názor                 v 
kolektivu 

• ochotně vyslechne názor a zkušenosti druhých a respektuje je 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmové práci 
 

Kompetence občanské 

• důsledně dbá na dodržování pravidel chování a bezpečnosti práce při odborných činnostech 

• je schopen vcítit se do situace ostatních a pomoci jim 

• respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické jedinečnosti spolužáka 

• komunikuje s učitelem a se svými spolužáky 

• pracuje samostatně i v kolektivu 

• poskytuje svoji pomoc v krizových situacích  
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6.3.2 LEGO/MERKUR – ELEKTRO – ROBOT 

Technický kroužek seznámí děti s elektronikou, základními elektronickými součástkami a jejich 
funkcemi, se stavbou jednoduchých obvodů, s měřicími přístroji a programováním. Cílem je rozvoj 
logického a technického myšlení dětí. Svým charakterem umožňuje žákům hlouběji porozumět 
zákonitostem elektroniky a její aplikaci v praktickém životě.  
 
Kroužek zahrnuje formou hry výuku na stavebnicích společnosti Merkur toys a Lego robot elektronic. 

Využívá ke své činnosti učebny DDM Hostinné na jednu hodinu týdně. Je vhodný pro děti od 10 let.  

Kompetence k učení 

• seznámí se součástkami používanými v elektronice, jejich funkcí. Naučí se stahovat programy 
z webu 

• děti uvidí základní elektronické součástky. Naučí se stavět podle plánu ze stažených aplikacích 
v mobilním telefonu, tabletu a PC 

• naučí se řešit základní elektronické obvody pomocí předloh a schémat, vyzkouší si jejich funkci 
stavbou jednoduchých obvodů (elektrická železnice, roboti aj.) 

• seznámí se s měřicími přístroji a osvojí techniku měření např. odpor, napětí (stavebnice EMA 
Merkur toys) 

• uplatňuje své naučené vědomosti při tvůrčích činnostech 
 

Kompetence sociální a komunikativní 

• spolupracuje ve dvojicích i ve větších skupinách, společně s vedoucím ZÚ se podílí na vytváření 
pravidel týmové práce. 

• přispívá k diskusi ve skupině, vyjadřuje se přesně a logicky, používá odborné názvy 
k argumentaci, vysvětlí, co se mu na dané věci líbí či nelíbí, učí se obhájit svůj názor                 
v kolektivu. 

• ochotně vyslechne názor a zkušenosti druhých a respektuje je 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmové práci 
 

Kompetence občanské 

• důsledně dbá na dodržování pravidel chování a bezpečnosti práce při odborných činnostech. 

• je schopen vcítit se do situace ostatních a pomoci jim 

• respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické jedinečnosti kamarádu z kroužku. 

• komunikuje s učitelem a se svými spolužáky. 

• pracuje samostatně i v kolektivu 
 

 

 

 

 

 



21 
 

6.3.3 MODELÁŘI 

Modelářský technický kroužek dětem zvýší manuální dovednosti a procvičí jejich jemnou motoriku. 
Hlavním cílem je rozvíjet u dětí jejich technické myšlení, tvořivost, zručnost, trpělivost a pečlivost. 
Seznámí se s materiálem vhodným k papírovému modelářství, pochopí práci s perspektivou a 
měřítkem.  
 
Modelářský kroužek je samostatným zájmovým útvarem, který využívá ke své činnosti učebnu výtvarné 

výchovu a učebnu PC, kde si žáci tisknou jednoduché modely. Kroužek je vhodný pro věkovou skupinu 

od 8 let. 

Týdenní dotace je 1 hodina. 

Kompetence k učení 

• seznámí se s technickými a taktickými daty a historií skutečných vzorů stavěných modelů 

• naučí se rukodělným (manuálním) dovednostem  

• osvojí si práci s lepidly a barvami 

• osvojí si základy modelářské terminologie a praktické stavby jednoduchých modelů 

• uplatní své naučené vědomosti při tvůrčích činnostech  

• rozvíjí si trpělivost a pečlivost 

• naučí se pracovat s tiskárnou s voděodolnými inkousty 

• naučí se pracovat s 3D tiskárnou a programem pro 3D tisk (jednoduché 3D modely) 
 

Kompetence sociální a komunikativní 

• spolupracuje ve dvojicích i ve větších skupinách, společně s vedoucím ZÚ se podílí na vytváření 
pravidel týmové práce 

• přispívá k diskusi ve skupině, vyjadřuje se přesně a logicky, používá odborné názvy 
k argumentaci, vysvětlí, co se mu na dané věci líbí či nelíbí, učí se obhájit svůj názor v kolektivu 

• ochotně vyslechne názor a zkušenosti druhých a respektuje je 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmové práci 
 

Kompetence občanské 

• důsledně dbá na dodržování pravidel chování a bezpečnosti práce při odborných činnostech 

• je schopen vcítit se do situace ostatních a pomoci jim 

• respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické jedinečnosti spolužáka 

• komunikuje s učitelem a se svými spolužáky 

• pracuje samostatně i v kolektivu 

• poskytuje svoji pomoc v krizových situacích  
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6.3.4 POČÍTAČOVÝ S 3D TISKEM  

Zájmový kroužek počítačový s 3D tiskem seznámí děti s programem, ve kterém navrhují modely. Cílem 

je rozvoj manuální a technické dovednosti, motorické dovednosti, logické myšlení a učí práci 

s počítačem.  

Počítačový kroužek s 3D tiskem je samostatným zájmovým útvarem, který využívá ke své činnosti 

učebnu PC a klubovnu U slunce. Je vhodný pro děti od 10 let.  

Kompetence k učení: 

• seznámí se s technickými a taktickými daty a historií skutečných vzorů stavěných modelů 
naučí se rukodělným (manuálním) dovednostem  

• vede k rozvoji logického, technického a konstruktivního myšlení  

• vede k systematické práci  

• vede k rozvoji motorických dovedností  

• vede k trpělivosti a vytrvalosti  

• uplatní své naučené vědomosti při tvůrčích činnostech 

• podpořit kladný vztah k informačním a komunikačním technologiím  

• vyhledá si nové informace na internetu, v odborných časopisech a knihách  

 

Kompetence sociální a komunikativní 

• spolupracuje ve dvojicích i ve větších skupinách, společně s vedoucím ZÚ se podílí na vytváření 
pravidel týmové práce 

• přispívá k diskusi ve skupině, vyjadřuje se přesně a logicky, používá odborné názvy 
k argumentaci, vysvětlí, co se mu na dané věci líbí či nelíbí, učí se obhájit svůj názor v kolektivu 

• ochotně vyslechne názor a zkušenosti druhých a respektuje je 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmové práci 

• rozvoj odborné komunikace  

Kompetence občanské 

• důsledně dbá na dodržování pravidel chování a bezpečnosti práce při odborných činnostech 

• je schopen vcítit se do situace ostatních a pomoci jim 

• respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické jedinečnosti spolužáka 

• komunikuje s učitelem a se svými spolužáky 

• pracuje samostatně i v kolektivu 

• poskytuje svoji pomoc v krizových situacích  
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6.4 PŘÍRODOVĚDNÉ 

6.4.1 PRŮZKUMNÍK PŘÍRODY  

Kroužek je zaměřen na poznávání přírody okolo nás dle ročního období. Pozitivní vztah k přírodě se 

nevytváří ve třídě, ale venku s pomocí her a vede děti k ochraně životního prostředí. Kroužek bude 

využívat krásného prostředí v okolí Hostinného k pravidelnému bádání v přírodě. Týdenní dotace 

kroužku je 1,5 hodin 

Konkrétní cíle výukového programu 

 

• žák rozliší rozmanitost života v jednotlivých ročních obdobích 

• žák pozná vybrané druhy ovoce a zeleniny 

• žák pozná dvě jarní květiny 

• žák rozliší jehličnatý a listnatý strom 

• žák vypěstuje samostatně nenáročnou rostlinu ze semínka 

• žák se chová ohleduplně k přírodě při různých činnostech 

• žák rozpozná lesní zvířata 

Kompetence k učení 

• k samostatnému pozorování a experimentování  

• k rozpoznání vlastních schopností  

• k soustředění se na danou činnost 

• k používání různých pomůcek 

• k vytváření vhodných podmínek pro správnou organizaci práce 

• k respektování svých individuálních zvláštností 

• k rozvíjení pozorování změn v přírodě v každém ročním období 

• k soustředěnému zkoumání a pozorování 
   

  Kompetence komunikativní a sociální  

• spolupracuje v kolektivu ostatních dětí, komunikuje s nimi 

• děti se učí toleranci 

• přispívá k diskusi ve skupině, komunikuje s ostatními, podílí na klima skupiny 

• ochotně vyslechne názor a zkušenosti druhých a respektuje je 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmové práci 
 

   Kompetence občanské 

• důsledně dbá na dodržování pravidel chování a bezpečnosti během výuky 

• je schopen vcítit se do situace ostatních a poradí jim 

• respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické jedinečnosti kamaráda 

• komunikuje s učitelem a se svým kamarádem pracuje samostatně i v kolektivu 
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6.4.2 RYBÁŘI 

Zájmový kroužek Rybářů zahrnuje poznatky spojené se zkoumáním vztahu člověka a přírody. Poskytuje 

žákům prostředky a metody pro porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem, vede k poznání 

přírody jako systému, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Fenomén 

rybaření svou praktickou činnostní a badatelským charakterem výuky umožní žákům hlouběji 

porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných 

poznatků a jejich aplikaci v praktickém životě. Mladí rybáři získají znalost, jak aktivně trávit volný čas a 

seznámí se s dovednostmi potřebnými k rybolovu. Ve spolupráci s ČRS Hostinné se rybáři připraví ke 

zdárnému složení rybářských zkoušek. 

Vzdělávací obsah kroužku je rozdělen do těchto částí: Funkce vody v přírodě a vznik života, ekologie, 

praktické znalosti o floře a fauně, legislativa týkající se rybolovu, poznávání ryb, rybářské náčiní, 

rybolovná technika, druhy nástrah, pravidla první pomoci, rybářský zápisník.  

Kroužek mladých rybářů je samostatným kroužkem, teoretická výuka probíhá v budově DDM Hostinné, 

praktická část probíhá na rybníčkách spadající pod místní ČRS. Kroužek je vhodný pro děti od 8 let.  

V závislosti na ročním období probíhá kroužek jednu či dvě hodiny týdně. 

Kompetence k učení: 

• samostatné pozorování přírodních jevů a přírodních objektů, provádění praktického rybolovu 

• hledání souvislostí mezi různými skupinami organismů, mezi základními ději v přírodě 

• spolupráce s ČRS 

• samostatné vyhledávání přírodovědných informací a rybářských dovedností, jejich třídění  
 
Kompetence komunikativní: 

• spolupracuje se spolužáky, podílí se na vytváření pravidel týmové práce 

• popíše své zážitky z pobytu v přírodě, vyjádří a zdůvodní své názory a stanoviska 

• přispívá k diskusi ve skupině, vyjadřuje se přesně a logicky, používá odborné názvy  

• ochotně vyslechne názor a zkušenosti druhých a respektuje je, podílí se na utváření příjemné 
atmosféry v týmové práci 

 
Kompetence sociální a personální: 

• organizace práce ve skupinách při pozorování přírody (exkurze) a praktickém rybolovu  

• hodnocení práce a výsledků individuální i kolektivní 

• společná účast s ČRS na závodech v různých rybolovných technikách  
 

Kompetence občanské 

• vedení k bezpečnému chování u vody a při práci s rybářským vybavením 

• vedení k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a zdraví 

• pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy dalšího 
vývoje lidské společnosti 

• získání dovedností a návyků správného chování k přírodě 
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6.4.3 VČELAŘÍCI 

Hlavní činností zájmového kroužku Včelaříků je péče o včelstva. Zahrnuje též poznatky spojené se 

zkoumáním vztahu člověka a přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro porozumění přírodním 

faktům a jejich zákonitostem, vede k poznání přírody jako systému, jehož součásti jsou vzájemně 

propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. V teoretické části se děti seznámí s anatomií včely, 

s ošetřováním včelstev, chovem včelích matek a jejich značením, s přelarvováním, s ekologickým 

významem včel, opylováním a s výrobou včelího vosku. Děti se seznámí se včelími škůdci, důležitou 

včelařskou literaturou a poznáním včelařsky významných rostlin. Praktická část kroužku zahrnuje 

prohlídky včelstev, třídění souší, čištění rámků a nástavků, výrobu svíček ze včelího vosku, stáčení medu 

a práci s mikroskopem. Součástí je též účast při prodeji včelích produktů na adventních trzích, na 

medobraní, účast v soutěžích a na vícedenních exkurzích. 

Kroužek včelaříků je samostatným zájmovým útvarem, ke své činnosti využívá kuchyňku DDM, 

počítačovou učebnu a včelí úly umístěné ve Františkánském klášteře v Hostinném. Spolupracuje 

s Českým svazem včelařů. Kroužek je vhodný pro děti od 7 let.  

Týdenní dotace je 1 h. 

Kompetence k učení: 

• samostatné pozorování přírodních jevů a přírodních objektů, péče o včelstva 

• hledání souvislostí mezi různými skupinami organismů, mezi základními ději v přírodě 

• osobní přístup a spolupráce s ČSV 

• samostatné vyhledávání přírodovědných informací a včelařských dovedností, jejich třídění  
 
Kompetence komunikativní: 

• spolupracuje se spolužáky, podílí se na vytváření pravidel týmové práce 

• popíše své zážitky z pobytu v přírodě, vyjádří a zdůvodní své názory a stanoviska 

• přispívá k diskusi ve skupině, vyjadřuje se přesně a logicky, používá odborné názvy  

• ochotně vyslechne názor a zkušenosti druhých a respektuje je, podílí se na utváření příjemné 
atmosféry v týmové práci 

 
Kompetence sociální a personální: 

• organizace práce ve skupinách při pozorování přírody (exkurze) a praktickém včelaření  

• hodnocení práce a výsledků individuální i kolektivní 

• účast na včelařských soutěžích   
 

Kompetence občanské 

• vedení k dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví 

• vedení k odpovědnosti ve vztahu k biosféře a k ochraně přírody 

• získání dovedností a návyků správného chování k přírodě 
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6.5 ZÁBAVNÉ 

6.5.1 BERUŠKY 
 
Cílem kroužku je vést děti předškolního věku nejen k pohybovým aktivitám, ale rozvíjí jejich fantazii a 
tvořivost, emoční inteligenci, mateřskou řeč, motorické dovednosti, fyzickou zdatnost. 
 
Kroužek Berušky je samostatným zájmovým útvarem, který je vhodný pro děti předškolního věku. 

Kroužek probíhá v klubovně U slunce a v učebně pohybových aktivit. 

 
Kompetence k učení 

• osvojí si různé rukodělné techniky (práce s papírem, nůžkami, lepidlem, barvami aj.) 

• rozvíjí kreativitu, jemnou motoriku při obkreslování jednoduchých šablon, vystřihování, lepení 
menších tvarů apod. 

• naučí tančit v páru i ve skupinkách 

• rozvíjí pozornost, pohybovou koordinaci 

• naučí se rozvíjet pohybové aktivity pomocí různých základních druhů cvičení (zpevní tělo a 
zlepší svoji motoriku) 

• procvičí paměť na kratších útvarech (básničky, písničky, říkadla) 

• osvojí techniku zpěvu a držení těla 

• nacvičí jednoduchou taneční sestavu na hudební doprovod (vystoupení na Dětský den, 
Vánoční besídku)  

 
Kompetence komunikativní 

• zvládá základní techniku zpěvu (správná výslovnost, artikulace) 

• naslouchá spolužákům, vhodně na ně reaguje 

•  podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmové práci 
 

Kompetence sociální a personální 

• respektuje ostatní, učí se toleranci 

• přispívá k diskusi ve skupině, komunikuje s ostatními, podílí se na organizaci výuky 

• ochotně vyslechne názor a zkušenosti druhých a respektuje je 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmové práci 
 

Kompetence občanské 

• důsledně dbá na dodržování pravidel chování a bezpečnosti během výuky 

• je schopen vcítit se do situace ostatních a poradí jim 

• respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické jedinečnosti spolužáka 

• komunikuje s učitelem a se svými spolužáky 

• pracuje samostatně i v kolektivu 
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6.5.2 DÍVČÍ KLUB 

Tento zábavný kroužek děvčatům zvýší manuální dovednosti a procvičí jejich jemnou motoriku. Svým 
charakterem umožňuje naučit různé výtvarné a jiné rukodělné techniky. Rozšíří rozhled v tvoření, 
rozvine barevné cítění a dá volnost především fantazii a kreativitě. Umožní poznat sebe sama. Dívky se 
naučí pečovat o sebe, o své zdraví a svůj domov. 
 
Kroužek dívčí klub je samostatným zájmovým útvarem, který je vhodný pro věkovou skupinu od 6 let. 

Probíhá v klubovně U slunce, využívá také učebnu PC, kde hledá inspiraci na internetu, a kuchyňku, kde 

se věnuje vaření a pečení. 

Týdenní dotace je 1 hodina. 

Kompetence k učení 

• osvojí si různé rukodělné techniky (práce s papírem, nůžkami, lepidlem, barvami aj.) 

• naučí se využívat materiál dostupný kolem sebe (papír, textil, přírodniny, keramické samo 
tvrdnoucí modelovací hmoty aj.) 

• rozvíjí kreativitu, jemnou motoriku při obkreslování šablon, vystřihování, lepení menších tvarů 
apod. 

• rozvíjí si lehké rukodělné techniky, naučí se základy některých ručních prací (háčkování, 
jednouché šití aj.) 

• využívá své cítění a kreativitu v tvorbě, rozvíjí si estetické cítění (móda, módní doplňky) 

• zvládá základy některých ručních prací (práce v kuchyni) 

• naučí se pečovat o sebe, své zdraví a svůj domov  
 

Kompetence komunikativní 

• rozvíjí také základní dramatické dovednosti (řeč, pohyb, improvizaci, kreativitu a fantazii) 

• procvičí si paměť na kratších útvarech (básničky, jazykolamy, monology, dialogy, herecké etudy 
aj.) 

 

Kompetence sociální  

• spolupracuje ve dvojicích i ve větších skupinách, společně s vedoucím ZÚ se podílí na vytváření 
pravidel týmové práce 

• přispívá k diskusi ve skupině, vysvětlí, co se mu na dané věci líbí či nelíbí, učí se obhájit svůj 
názor v kolektivu 

• ochotně vyslechne názor a zkušenosti druhých a respektuje je 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmové práci 
 

Kompetence občanské 

• důsledně dbá na dodržování pravidel chování a bezpečnosti práce při rukodělných činnostech 

• je schopen vcítit se do situace ostatních a pomoci jim 

• respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické jedinečnosti spolužáka 

• komunikuje s učitelem a se svými spolužáky 

• pracuje samostatně i v kolektivu 

• poskytuje svoji pomoc v krizových situacích 
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6.5.3 POKÉMON GO 
 
Kroužek Pokémon GO rozvoje logicko-strategické myšlení za pomocí mobilní aplikace a videohry 

založené na principu rozšířené reality. Prostřednictvím hry dochází k propojení herního prostředí 

s reálným světem.  

Pokémon GO probíhá venku, v jazykové učebně nebo v učebně „U Slunce“ . 

Týdenní dotace je 1 hodina. 

Obsah činnosti: 

• Žák si v aplikaci vytvoří svého trenéra.  

• Žák si vybere svého prvního pokémona.  

• Za chytání pokémonu získává hráč zkušenosti (body XP), díky kterým se může posunout do 

dalšího hracího levelu.  

• Díky lepším úrovním má hráč možnost chytat nové a lepší pokémony.  

• Hráč vyhledává na mapě pokestopy, které v sobě ukrývají různé předměty (Poke Bally, Great 

Bally, Razz Berry, vajíčka, Revive a Potion). 

• Hráč má možnost dále vyvíjet lepší pokémony. 

Kompetence k učení 

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává a kriticky posuzuje  

• soudí vlastní pokrok ve hře 

• rozvoj logického a strategického myšlení  

• ovládání technologií 

Kompetence komunikativní a sociální  

• spolupracuje ve dvojicích i ve větších skupinách, společně s vedoucím ZÚ se podílí na vytváření 
pravidel týmové práce 

• ochotně vyslechne názor a zkušenosti druhých a respektuje je 

• dokáže obhájit vlastní nápad, interpretuje, jak k němu došel 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmové práci 
 

Kompetence občanské 

• důsledně dbá na dodržování pravidel chování a bezpečnosti během výuky 

• je schopen vcítit se do situace ostatních a poradí jim 

• respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické jedinečnosti spolužáka 

• komunikuje s učitelem a se svými spolužáky 

• pracuje samostatně i v kolektivu 
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6.5.4 RYTÍŘI Z ARNAU 
 
Cílem kroužku je pohybově zapojit děti do dobrodružné fantazijní hry se středověkou tematikou.  
Náplň hodin je všestranný rozvoj základních pohybových dovedností a osvojení se pádových technik. 
Trénují se základní šermířské postoje, kroky, seky a kryty. 
Týdenní dotace kroužku je 1 hodina. 
 
 
Obsah činnosti: 
 

• naučit se slovanské tance (ladnost pohybu se zapojením prvků na doprovodnou hudbu) 

• naučit se rituálům a obřadům rytíře (praktické využití typu Fantasy her při víkendových akcí) 

• naučit se bezpečně bojovat a šermovat s různými typy zbraní 

• seznámit se s historií rytíře (výstroj, výzbroj, rytířský charakter, hrady apod.) 

• naučit se základům stopování a lukostřelby 
 
 

Kompetence k řešení problémů: 

• děti vedeme k rozpoznání problémů a k jejich řešení 

• děti vedeme k osvojení techniky chování v krizových situacích 

• děti hledají samostatně i ve skupinách způsoby řešení problémů v tomto kroužku 

 
Kompetence komunikativní: 

• vede dítě k používání odborné terminologie 

• seznámí děti s technickými výrazy             

• ochotně vyslechne názor a zkušenosti druhých a respektuje je, podílí se na utváření příjemné 

atmosféry v týmové práci 

Kompetence občanské 

• vedeme k odpovědnosti k ochraně zdraví 

• žáci získávají dovednosti a návyky správného jednání vůči prostředí, vůči svému zdraví a zdraví 

jiných lidí 

Kompetence pracovní 

• uvědomování si nutnosti pravidelné přípravy  

• rozvoj motoriky, správnou reakci, obratnost a taktické myšlení 

• podílení se na zorganizování vystoupení pro veřejnost 
 
 
 

 

 

 



30 
 

6.6 VÝTVARNÉ A TVOŘIVÉ  
 

6.6.1 KERAMIKA 
 
Výchovně vzdělávací cíl: 
Cílem keramického kroužku je na základě výtvarných technik (např. kresba, modelování) rozvoj 
estetiky, kreativity a fantazie s ohledem na schopnosti odpovídající věku dítěte. 
Průřezovým tématem je na základě schopnosti poznávat, řešit problémy a komunikovat, osobnostní a 
sociální výchova. Dokázat svoji práci interpretovat odkazuje na mediální výchovu. 
 
Kompetence k učení 

• vycítit a naučit se přenést požadovaný záměr (předloha) dle svých schopností na papír, hlínu. 

• seznámit se   možnostmi, které přináší   kresba na   papír    a modelovací   hlína. 

• zvládnout zpracování z hlíny (hnětení, válení) 

• používat a rozvíjet jemnou a hrubou motoriku. Naučit se pracovat s výtvarnými pomůckami 
(např. uhel, tužka, špachtle.) 

• dokázat odvodit poměr velikosti. Pochopit perspektivu. 

• rozvíjet pozornost, soustředit se na uměleckou práci a dodržovat její zákonitosti.  

• vést tvorbu na základě umělecko-výtvarných předloh založených na akceptování 
historické hodnoty. 

• plnit očekávané výstupy. Podněcovat k další tvorbě. 
 
 

Kompetence komunikativní a sociální  

• spolupracuje i ve skupinách, společně s vedoucím ZÚ se podílí na vytváření pravidel týmové 
práce. 

• přispívá k diskusi ve skupině, vysvětlí, co se mu na dané věci líbí či nelíbí, učí se obhájit svůj 
názor v kolektivu. 

• ochotně vyslechne názor a zkušenosti druhých a respektuje je. 

• dokáže obhájit vlastní nápad, interpretuje, jak k němu došel, 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmové práci. 
 
 

Kompetence občanské 

• důsledně dbá na dodržování pravidel chování a bezpečnosti práce při rukodělných činnostech 

• je schopen vcítit se do situace ostatních a pomoci jim 

• respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické jedinečnosti spolužáka 

• komunikuje s učitelem a se svými spolužáky 

• pracuje samostatně i v kolektivu 

• poskytuje svoji pomoc v krizových situacích  
 
 

Kompetence pracovní 

• rozvoj motivace k tvořivé práci  

• rozvoj motoriky, kreativity, barevného cítění a estetiky 

• podílení se na zorganizování veřejné prezentaci výrobků (výstavy, vánoční besídky aj.) 
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6.6.2 ŠIKOVNÉ PACIČKY 

Tento výtvarně-tvořivý kroužek zlepší dětem manuální dovednosti a procvičí jejich jemnou motoriku. 
Svým charakterem umožňuje naučit různé výtvarné a rukodělné techniky. Rozšíří rozhled ve tvoření, 
rozvine barevné cítění, fantazii a kreativitu. 
  
Kroužek Šikovné pacičky je samostatným zájmovým útvarem, který je vhodný pro věkovou skupinu od 

6 let. Kroužek probíhá ve výtvarné učebně.  

Týdenní dotace je 1 hodina. 

Kompetence k učení 

• osvojí si různé rukodělné techniky (práce s papírem, nůžkami, lepidlem, barvami aj.) 

• rozvíjí kreativitu, jemnou motoriku při obkreslování šablon, vystřihování, lepení menších tvarů 
apod. 

• naučí se základy některých ručních prací (háčkování, jednouché šití aj.) 

• naučí se využívat materiál dostupný kolem sebe (papír, textil, přírodniny, keramické samo 
tvrdnoucí modelovací hmoty aj.) 

• rozvíjí si smysl pro barevné cítění a estetiku 

• dokáže si zorganizovat pracovní prostor a zvolit vlastní postup práce  
 

Kompetence komunikativní a sociální  

• spolupracuje ve dvojicích i ve větších skupinách, společně s vedoucím ZÚ se podílí na vytváření 
pravidel týmové práce 

• přispívá k diskusi ve skupině, vysvětlí, co se mu na dané věci líbí či nelíbí, učí se obhájit svůj 
názor v kolektivu 

• ochotně vyslechne názor a zkušenosti druhých a respektuje je 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmové práci 
 

Kompetence občanské 

• důsledně dbá na dodržování pravidel chování a bezpečnosti práce při rukodělných činnostech 

• je schopen vcítit se do situace ostatních a pomoci jim 

• respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické jedinečnosti spolužáka 

• komunikuje s učitelem a se svými spolužáky 

• pracuje samostatně i v kolektivu 

• poskytuje svoji pomoc v krizových situacích  
 

Kompetence pracovní 

• rozvoj motivace k tvořivé práci  

• rozvoj motoriky, kreativity, barevného cítění a estetiky 

• podílení se na zorganizování veřejné prezentaci výrobků (výstavy, vánoční besídky aj.) 
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6.7 HUDEBNÍ  
 

6.7.1 FLÉTNIČKA 
 
Cílem kroužku je naučit se základům hry na sopránovou zobcovou flétnu, poznat noty v rozsahu 
zobcové flétny, rozvíjet rytmické a intonační cítění, naučit se nové písničky a skladbičky. U 
pokročilejších hráčů je cílem seznámit se s některými hudebními skladateli, kteří se věnovali tvorbě 
skladeb pro zobcovou flétnu, dále je cílem získat základní rozhled v různých hudebních obdobích i 
stylech a utvořit si pozitivní vztah k hudbě.  
 
Kroužek Flétnička je vhodný pro děti od 6 let. Kroužek probíhá v učebně Základní umělecké školy nebo 

Domu dětí a mládeže. Děti mají ke hře k dispozici notové stojany, notový materiál, zakoupenou mají 

svoji zobcovou flétnu a učebnici.    

Týdenní dotace je 1 hodina. 

Kompetence k učení 

• rozvíjí si správné žeberně-brániční dýchání 

• naučí se složit svůj hudební nástroj a pečovat o něj 

• zlepšuje si motoriku prstů obou rukou 

• naučí se noty v rozsahu zobcové flétny, spočítá rytmus a pozná délku not 

• pozná základní hudební pojmy (např. houslový klíč, notová osnova, repetice, posuvky aj.) 

• pozná nové písničky a skladbičky z různých žánrů i různých hudebních slohů 

• naučí se správně nasazovat jazykem, zkoordinovat dech a nasazení  
 

Kompetence komunikativní a sociální  

• spolupracuje v kolektivu ostatních hráčů, komunikuje s nimi, naslouchá jim a přizpůsobuje se 
ostatním 

• respektuje hráčskou vyspělost ostatních, učí se toleranci 

• přispívá k diskusi ve skupině, komunikuje s ostatními, podílí se na organizaci výuky 

• ochotně vyslechne názor a zkušenosti druhých a respektuje je 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmové práci 
 

Kompetence občanské 

• důsledně dbá na dodržování pravidel chování a bezpečnosti během výuky 

• je schopen vcítit se do situace ostatních a poradí jim 

• respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické jedinečnosti spolužáka 

• komunikuje s učitelem a se svými spolužáky 

• pracuje samostatně i v kolektivu 

• zvyká si vystupovat před publikem  
 

Kompetence pracovní 

• uvědomování si nutnosti pravidelné přípravy na výuku  

• rozvoj motoriky, hudebního cítění a celkového vztahu k umění 

• podílení se na zorganizování vystoupení pro veřejnost 
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6.7.2 TÁBOROVÁ KYTARA 
 
Cílem kroužku je naučit se základům hry kytaru, poznat typy akordových značek, rozvíjet zejména 
rytmické cítění, zdokonalit se ve zpěvu a naučit se nové písničky. U pokročilejších hráčů je pak cílem 
naučit se vybrnkávat doprovod, naučit se složitější písně a utvořit si pozitivní vztah k hudbě, především 
k lidové, folkové, country apod. 
 
Kroužek Táborová kytara je vhodný pro děti od 10 let. Kroužek probíhá v učebně Základní umělecké 

školy nebo Domu dětí a mládeže. Děti mají ke hře k dispozici notové stojany a notový materiál, kytaru 

mají vlastní.     

Týdenní dotace je 1 hodina. 

Kompetence k učení 

• naučí se pečovat o svůj hudební nástroj 

• zlepšuje si motoriku prstů obou rukou 

• naučí se akordové značky, jejich význam, spočítá rytmus  

• pozná potřebné základní hudební pojmy - např. houslový klíč, repetice aj. 

• pozná nové písničky různých žánrů 

• naučí se správně zkoordinovat doprovodnou hru se zpěvem  
 

Kompetence komunikativní a sociální  

• spolupracuje v kolektivu ostatních hráčů, komunikuje s nimi, naslouchá jim a přizpůsobuje se 
ostatním 

• respektuje hráčskou vyspělost ostatních, učí se toleranci 

• přispívá k diskusi ve skupině, komunikuje s ostatními, podílí se na organizaci výuky 

• ochotně vyslechne názor a zkušenosti druhých a respektuje je 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmové práci 
 

Kompetence občanské 

• důsledně dbá na dodržování pravidel chování a bezpečnosti během výuky 

• je schopen vcítit se do situace ostatních a poradí jim 

• respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické jedinečnosti spolužáka 

• komunikuje s učitelem a se svými spolužáky 

• pracuje samostatně i v kolektivu 

• zvyká si vystupovat před publikem  
 

Kompetence pracovní 

• uvědomování si nutnosti pravidelné přípravy na výuku  

• rozvoj motoriky, hudebního cítění a celkového vztahu k umění 

• podílení se na zorganizování vystoupení pro veřejnost 
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6.8 SPORTOVNÍ 
 

6.8.1 BADMINTON 
 
Cílem kroužku je seznámit s tímto populárním a atraktivním sportem. Zahrnuje rozvoj pohybových 
schopností a dovedností. Posiluje obratnost, pružnost a vytváří kladný vztah ke sportu. 
 
Sportovní kroužek je samostatným zájmovým útvarem, který je vhodný pro věkovou skupinu od 8 let. 

Týdenní dotace je 1 hodina  

Obsah činnosti: 

• Naučit správně držet raketu. 

• Naučit odpálit míček (košíček). 

• Znát základní pravidla (počítání, postavení při podání…). 

• Osvojit si techniku jednoduchých úderů (forhend, bekhend). 

• Osvojit si základní postavení, pohyb na kurtu, podání. 

• Prohloubit základní dovednosti a zvýšit zájem o tento sport. 

• Rozvíjet primární znalosti a zdokonalit se v samotné hře. 

• Orientovat se na kurtu (dvouhra, čtyřhra). 

• Obratnostní cvičení, koordinace pohybu. 
 
Kompetence k učení: 

• nabízíme dětem řadu aktivních metod, které vedou žáky ke kladnému vztahu k sportu a 
pohybu, motivují je dále se pohybově vzdělávat 

• naučíme děti základní pravidla, taktiku a zlepšování dovedností (počítání, postavení při 
podání atd.) 

• vedeme děti k postupnému zvyšování dovednostní a výkonnostní úrovně 

• vedeme děti k osvojení základního postavení, pohyb na kurtu, podání 

• vedeme děti k rozvíjení primárních znalostí a zdokonalení se v samotné hře 

• naučíme děti orientovat se v prostoru (dvouhra, čtyřhra) 

• vedeme děti k osvojení technik jednoduchých úderů (forhend, bekhend) 
 
Kompetence k řešení problémů: 

• děti vedeme k osvojení techniky chování v badmintonu 

• děti hledají samostatně i ve skupinách způsoby řešení problémů ve sportu 
 

Kompetence komunikativní: 

• vede dítě k používání odborné terminologie 

• učitel využívá názorů a zkušeností žáka 
 

Kompetence sociální a personální: 

• posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti 

• stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností a dovedností  

• přijímat radu i kritiku 

• pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných činností  
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Kompetence občanské 

• vedeme k odpovědnosti k ochraně zdraví 

• žáci získávají dovednosti a návyky správného jednání vůči prostředí, vůči svému zdraví a zdraví 

jiných lidí 

 

Kompetence pracovní 

Učitel rozvíjí u žáka smysl pro povinnost  

• vede ke správnému používání sportovních pomůcek 

• vede k dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel 

• vede k organizaci práce ve skupině a ohodnocení práce vlastní i ostatních 

• vede k automatickému uznávání autorit a smysl pro povinnost, pravidelnost a odpovědnost. 

• vede k tvoření týmového ducha a smyslu pro fair play 
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6.8.2 BASKETBALL A STREETBALL 
 
Cílem kroužku je podpořit kladný vztah ke sportu a pohybovým cvičením formou zábavy a her. 
Automatizovat uznávání autorit a smysl pro povinnost, pravidelnost a odpovědnost. Kroužek zahrnuje 
pohybové schopnosti a dovednosti. Pohybovým cvičením formou zábavy posiluje obratnost a 
pružnost. Umožní dětem postupné zvyšování dovednostní a výkonnostní úrovně. 

 
 
 

Kroužek Basketball a streetball je vhodný pro věkovou skupinu od 8 let. Týdenní dotace je 2 hodiny. 

Obsah činnosti: 

• naučit děti nižší věkové kategorie základům basketbalu (driblink, přihrávka a střelba na koš) 

• naučit děti vyšší kategorie pravidla, taktiku a zlepšování dovedností 

• rozšiřování kolektivního myšlení a výchovu individualit spojené se sebevědomím 

• tvořit týmového ducha a smyslu pro fair play 
 
Kompetence k učení: 

• nabízíme dětem řadu aktivních metod, které vedou žáky ke kladnému vztahu k sportu a 

pohybu, motivují je dále se pohybově vzdělávat 

• naučíme děti nižší věkové kategorie základům basketbalu (driblink, přihrávka a střelba na 

koš) 

• naučíme děti vyšší kategorie pravidla, taktiku a zlepšování dovedností 

• vedeme děti k postupnému zvyšování dovednostní a výkonnostní úrovně 

• vedeme děti k osvojení techniky  

• vedeme k rozšíření kolektivního myšlení a výchovu individualit spojené se sebevědomím 

• vedeme děti k osvojení pravidel první pomoci (zdravověda) 
 

Kompetence k řešení problémů: 

• děti vedeme k rozpoznání problémů a k jejich řešení 

• děti vedeme k osvojení techniky chování v krizových situacích 

• děti hledají samostatně i ve skupinách způsoby řešení problémů v tomto sportu 
 

Kompetence komunikativní: 

• vede dítě k používání odborné terminologie 

• učitel využívá názorů a zkušeností žáka 

Kompetence sociální a personální: 

• kroužek probíhá ve velké tělocvičně Krkonošského gymnázia a SOŠ 

Kompetence občanské 

• vedeme k odpovědnosti k ochraně zdraví 

• žáci získávají dovednosti a návyky správného jednání vůči prostředí, vůči svému zdraví a 

zdraví jiných lidí 
 

 

 

 

 

 

Kompetence pracovní 

• učitel rozvíjí u žáka smysl pro povinnost 

• kontroluje samostatné práce dítěte 
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• vede ke správnému používání sportovních pomůcek 

• vede k dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel 

• vede k organizaci práce ve skupině a ohodnocení práce vlastní i ostatních 

• vede k automatickému uznávání autorit a smysl pro povinnost, pravidelnost a odpovědnost. 
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6.8.3 HOROLEZCI 
 
Cílem kroužku je rozvíjet pohybové lezecké schopnosti a dovednosti zejména sílu, obratnost a 
pružnost. Kroužek probíhá v tělocvičně Gymnázia.  
 
Obsah činnosti: 

• seznámit se s technickými výrazy v lezení 

• naučit se techniku uzlů 

• osvojit si techniky jištění a bezpečného slaňování 

• osvojit si techniky lezení na umělých stěnách 

• osvojit si techniky chování v krizových situacích 

• v rámci pohybových her osvojení základních pravidel fotbalu, házené, nohejbalu, basketbalu 
atd. 

• postupné zvyšování dovednostní a výkonnostní úrovně 

• rozvoj odpovědnosti a svědomitosti  
 
 
Kompetence k učení 

• kondiční příprava je zaměřená na všestranný rozvoj pohybového aparátu dětí, a to především 

formou her a zábavných cvičení  

• učí se znalostem z teorie (materiál, jištění, technika lezení…) 

• rozvoj spolupráce, odpovědnosti a morálních zásad 

• vede k podpoře zdravého životního stylu  

• chápe význam správné péče o lezecký materiál, umí se o něho správně starat o používat ho  

Kompetence k řešení problémů 

• člen kroužku získává schopnost řešit problémy spojené s hledáním optimální lezecké cesty 

s vědomím rizika  

Kompetence komunikativní a sociální 

• učí se komunikovat v týmu, a to často s využitím neverbální komunikace 

• osvojí si smysl pro povinnost a cílevědomost při dosahování cílů tréninku  

• získá pozitivní vztah ke sportu, přírodě, vlastnímu tělu a tělesné kondici  

• chápe individuální výkon a týmovou spolupráci  
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6.8.4 MLADÍ HASIČI 
 
Výchovně vzdělávací cíl: 
Cílem kroužku je informovat děti o požární ochraně a rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a 
vědomosti v této oblasti. Umožňuje postupné zvyšování dovedností u dětí, výkonnostní úroveň i 
odvahu. Vzdělávací obsah hasičského kroužku je rozdělen do teoretické a praktické části. 
 

Hasičský kroužek je vhodný pro věkovou skupinu od 7 let. Týdenní dotace je 2 hodiny  

Obsah činnosti: 

• seznámit se s různými druhy vázání uzlů a jejich využití 

• seznámit se s technickými výrazy  

• naučit se základy první pomoci 

• osvojit si techniky při požárním útoku 

• osvojit pravidla chování v krizových situacích 

• naučit se spojovat, roztahovat a motat hadice, mířit na terč 

• připravit se na závody v požárním sportu (vyzkoušet různé části požárního sportu) 

• naučit se správně připravit svou základnu pro závody 

• v rámci pohybových her (štafetový běh, překážková opičí dráha) osvojení základních pravidel    
 
Kompetence k učení: 

• nabízíme dětem řadu aktivních metod, které vedou žáky ke kladnému vztahu k sportu a 

pohybu, motivují je dále se pohybově vzdělávat 

• vedeme děti k postupnému zvyšování dovednostní a výkonnostní úrovně 

• osvojení techniky při požárním útoku 

• naučíme děti techniku vázání uzlů a jejich využití 

• naučíme děti spojovat, roztahovat a motat hadice, mířit na terč 

• vedeme děti k osvojení pravidel první pomoci (zdravověda) 

• vedeme děti k osvojení pravidel chování v krizových situacích 

• připravujeme děti na závody v požárním sportu (vyzkoušet různé části požárního sportu) 

• naučíme správně připravit svou základnu pro závody 
 

Kompetence k řešení problémů: 

• děti vedeme k rozpoznání problémů a k jejich řešení 

• děti vedeme k osvojení techniky chování v krizových situacích 

• děti hledají samostatně i ve skupinách způsoby řešení problémů v tomto sportu 

 

Kompetence komunikativní: 

Učitel využívá názorů a zkušeností žáka 

• vede dítě k používání odborné terminologie 

• seznámí děti s technickými výrazy  
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Kompetence sociální a personální: 

• kroužek probíhá v hasičské zbrojnici Hostinné nebo na umělé sportovní ploše města 

Hostinné 

• organizuje soutěž O Štít města Hostinné 

• účastní se závodů organizovaných v okolí města 

 

Kompetence občanské 

• vedeme k odpovědnosti k ochraně zdraví, k ochraně přírody a k základům první pomoci 

• žáci získávají dovednosti a návyky správného jednání vůči prostředí, vůči svému zdraví a 

zdraví jiných lidí 

 

Kompetence pracovní 

Vedoucí zájmového útvaru rozvíjí u žáka smysl pro povinnost  

• kontroluje samostatné práce dítěte 

• vede ke správnému používání sportovních pomůcek 

• vede k dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel 

• vede k organizaci práce ve skupině a ohodnocení práce vlastní i ostatních 
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6.8.5 SPORTOVNÍ HRY 
 
Kroužek zahrnuje pohybové schopnosti a dovednosti. Pohybovým cvičením formou zábavy posiluje 
obratnost, pružnost a vytváří kladný vztah ke sportu. 
Kroužek umožní dětem postupné zvyšování dovednostní a podpoří kladný vztah ke sportu formou 

zábavy a her. 

Sportovní kroužek je samostatným zájmovým útvarem, který je vhodný pro věkovou skupinu od 6-12 

let. Týdenní dotace je 1,5 hodina  

 Kompetence k učení: 

• nabízíme dětem řadu aktivních metod, které vedou žáky ke kladnému vztahu k sportu a 
pohybu, motivují je dále se pohybově vzdělávat 

• naučíme děti vyšší kategorie pravidla různých her, taktiku a zlepšování dovedností 
• vedeme děti k postupnému zvyšování dovednostní a výkonnostní úrovně 
• vedeme děti k osvojení techniky  
• vedeme k rozšíření kolektivního myšlení a výchovu individualit spojené se sebevědomím 
• naučíme děti orientovat se v prostoru při týmových hrách 
• naučit děti při strečinku správně dýchat 

 

 
Kompetence k řešení problémů: 

• děti vedeme k osvojení techniky chování v krizových situacích 

• děti hledají samostatně i ve skupinách způsoby řešení problémů ve sportu 
 

 

Kompetence komunikativní: 

• vede dítě k používání odborné terminologie 
• tvořit týmového ducha a smysl pro fair play 
• vytvářet kamarádské vztahy 

 

Kompetence občanské 

• vedeme k odpovědnosti k ochraně zdraví 

• žáci získávají dovednosti a návyky správného jednání vůči prostředí, vůči svému zdraví a zdraví 

jiných lidí 

• průzkum 
 

 

 

Kompetence pracovní 

• vede ke správnému používání sportovních pomůcek 

• vede k dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel 

• vede k organizaci práce ve skupině a ohodnocení práce vlastní i ostatních 

• vede k automatickému uznávání autorit a smysl pro povinnost, pravidelnost a odpovědnost 
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6.8.6 STŘELECKÝ KROUŽEK 
 
Výchovně vzdělávací cíl: 
Cílem tohoto kroužku je umožnit žákům poznání, že střelectví je sportovně kulturní koníček, který 
nám představuje přínosnou formou trávení volného času. Vyžaduje však odpovědnost, sebekázeň a 
kulturní rozhled. 
Střelci se setkávají společně na jednu hodinu týdně v sále pohybové výchovy v budově DDM Hostinné. 
 
Kompetence k učení: 

• poznání, že střelby jsou vhodné pro všechny děti, které se chtějí naučit klidu, rozvaze a 
trpělivosti. Zato jim tato záliba nabídne sportovní zásady a zdravou soutěživost 

• mladí střelci naučí pravidlům bezpečné manipulace se vzduchovou puškou, technikou a 
pravidly střelby 

• osvojí si znalost technicky – taktických dat zbraně v návaznosti na zásady praktické střelby a 
její zákonitosti např. balistiky 

• naučit se vyhodnocovat zásahy dle typu střelby a seznámit se s druhy terčů k tomu určených. 

• zvyknout si na pohybovou koordinaci, soustředění a přesnost v souvislosti s fyzickou 
připraveností a meteorologickými vlivy 

• uvědomit si zodpovědnost za svůj sportovní koníček a snažit se předcházet fatálním chybám a 
rizikům. 

• seznámit se základy historie střelby, zdravovědy a první pomoci.  
 
 
Kompetence k řešení problémů: 

• děti vedeme k rozpoznání problémů a k jejich řešení s důrazem na klid a rozvahu 

• děti vedeme k obezřetnému chování v možných krizových situacích, předcházet 

problémům 

• děti hledají samostatně i ve skupinách způsoby řešení problémů v tomto sportu 

 

Kompetence komunikativní: 

• mladí střelci používání odborné terminologie 

• znají a používají technickými výrazy 

• reagují na smluvené signály a berou za ně odpovědnost 
 

Kompetence občanské 

• jako poučení sportovci přijímají odpovědnost k ochraně zdraví, k ochraně přírody a k 

základům první pomoci 

• získávají dovednosti a návyky správného jednání vůči prostředí, vůči svému zdraví a zdraví 

jiných lidí 

• ztotožňují se olympijskými myšlenkami 
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6.9 TANEČNÍ  

6.9.1 MODERNÍ TANEC 

Cílem kroužku je kladně podpořit vztah dětí k pohybu. Dále rozvíjí rytmické cítění, fantazii, kreativní 

projev celého těla, týmovou spolupráci, fyzickou zdatnost.  

 

Kroužek Moderního tance je samostatným zájmovým útvarem, který je vhodný pro věkovou skupinu 

od 8 let. Probíhá v malém sále Národního domu.  

Týdenní dotace je 1 hodina. 

Kompetence k učení: 

• zdokonalení žáka v rytmické přesnosti, v práci s tempem, metry a agogikou 

• pochopení hudební a taneční dráze a svobody v rámci fráze  

• pojetí rytmiky za využití vlastního těla  

• okamžitá orientace žáka v zadané taneční variaci z hlediska metro-rytmických vztahů  

• schopnost tvořit na základně osvojených metro-rytmických dovedností vlastní choreografii  

• sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení  

• přijímat hodnocení výsledků svého učení od ostatních lidí  

 

Kompetence k řešení problémů: 

• porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému  

• navrhnout způsob řešení problému, navrhnout varianty řešení  

• vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky  

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace  

 

Kompetence komunikativní:  

• vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci  

• vhodně se prezentovat  

• formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle 

• Kompetence sociální a personální: 

• posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti  

• stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností a dovedností  

• přijímat radu i kritiku 

• pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných činností  

 

Kompetence pracovní 

• motivace k uvolnění a odreagování se při tanci  
• rozvoj vlastního projevu těla při tanci 
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6.9.2 TANEČNÍ KROUŽEK 

Cílem kroužku je kladně podpořit vztah dětí k pohybu. Dále rozvíjí rytmické cítění, fantazii, kreativní 

projev celého těla, týmovou spolupráci, fyzickou zdatnost.  

 

Kroužek Moderního tance je samostatným zájmovým útvarem, který je vhodný pro věkovou skupinu 

od 7 let. Probíhá v pohybové místnosti.   

Týdenní dotace je 1 hodina. 

Kompetence k učení: 

• zdokonalení žáka v rytmické přesnosti, v práci s tempem, metry a agogikou 

• pochopení hudební a taneční dráze a svobody v rámci fráze  

• pojetí rytmiky za využití vlastního těla  

• okamžitá orientace žáka v zadané taneční variaci z hlediska metro-rytmických vztahů  

• schopnost tvořit na základně osvojených metro-rytmických dovedností vlastní choreografii  

• sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení  

• přijímat hodnocení výsledků svého učení od ostatních lidí  

 

Kompetence k řešení problémů: 

• porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému  

• navrhnout způsob řešení problému, navrhnout varianty řešení  

• vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky  

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace  

 

Kompetence komunikativní:  

• vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci  

• vhodně se prezentovat  

• formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle 

• Kompetence sociální a personální: 

• posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti  

• stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností a dovedností  

• přijímat radu i kritiku 

• pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných činností  

 

Kompetence pracovní 

• motivace k uvolnění a odreagování se při tanci  
• rozvoj vlastního projevu těla při tanci 
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6.9.3 ZUMBA 

Cílem kroužku je kladně podpořit vztah dětí k pohybu. Dále rozvíjí rytmické cítění, fantazii, kreativní 

projev celého těla, týmovou spolupráci, fyzickou zdatnost.  

 

Kroužek Moderního tance je samostatným zájmovým útvarem, který je vhodný pro věkovou skupinu 

od 5 let. Probíhá v pohybové místnosti.   

Týdenní dotace je 1 hodina. 

Kompetence k učení: 

• zdokonalení žáka v rytmické přesnosti, v práci s tempem, metry a agogikou 

• pochopení hudební a taneční dráze a svobody v rámci fráze  

• pojetí rytmiky za využití vlastního těla  

• okamžitá orientace žáka v zadané taneční variaci z hlediska metro-rytmických vztahů  

• schopnost tvořit na základně osvojených metro-rytmických dovedností vlastní choreografii  

• sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení  

• přijímat hodnocení výsledků svého učení od ostatních lidí  

 

Kompetence k řešení problémů: 

• porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému  

• navrhnout způsob řešení problému, navrhnout varianty řešení  

• vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky  

• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace  

 

Kompetence komunikativní:  

• vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci  

• vhodně se prezentovat  

• formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle 

• Kompetence sociální a personální: 

• posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti  

• stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností a dovedností  

• přijímat radu i kritiku 

• pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných činností  

 

Kompetence pracovní 

• motivace k uvolnění a odreagování se při tanci  
• rozvoj vlastního projevu těla při tanci 
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7. ŠKOLNÍ KLUB 

Školní klub je školské zařízení pro zájmové vzdělávání, které vychází ze zájmů a potřeb jednotlivých 

žáků. Ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Od 

školní družiny se klub liší především starším věkem účastníků a odlišnými formami činností. Aktivity 

školního klubu jsou určeny přednostně žákům druhého stupně základní školy. Usiluje o efektivní 

využití volného času žáků a rozvoj všestranných zájmů. Je nedílnou součástí prevence výskytu sociálně 

patologických jevů.  Posláním ŠK je motivovat, podporovat a vést děti k všestrannému rozvoji 

osobnosti smysluplným využitím volného času. V rámci své výchovně-vzdělávací činnosti nabízí ŠK 

činnosti s náplní např. sportovní nebo tvořivou. Ve všech činnostech se prolínají složky odpočinkové, 

rekreační, sebevzdělávací a zájmové. 

Organizace činnosti školního klubu 
• činnost školního klubu je vykonávána ve dnech školního vyučování 
• školní klub umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování 
• činnost školního klubu se řídí Školním vzdělávacím programem pro školní klub 

 

7.1 Cíle vzdělávání školního klubu 
 

Cílem vzdělávání ve školním klubu je připravit děti pro život v současné společnosti   a prostřednictvím 
volnočasových aktivit je vybavit potřebnými kompetencemi. Skladba aktivit ve školním klubu je dána 
věkem dětí a jejich individuálními možnostmi. 
Ve školním klubu se snažíme: 

• upevňovat a dále rozvíjet dovednosti a znalosti dětí potřebné ke spokojenému a úspěšnému 
životu ve společnosti 

• přizpůsobovat činnosti dětem podle jejich věku a individuálních potřeb 
• posilovat kompetence k učení, řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a 

personální, kompetence pracovní a kompetence k trávení volného času 
• zapojovat děti do vytváření estetického prostředí ve škole 
• vést děti ke smysluplnému a uspokojivému využívání volného času 
• vytvářet pohodovou, klidnou a přátelskou atmosféru 
• spoluprožívat radostné chvíle, pocity jistoty a bezpečí 
• nabízet dětem pestrou a hravou činnost 
• rozvíjet tělesnou zdatnost při pohybových aktivitách 
• spolupracovat s ostatními učiteli a rodiči 

  

7.2 Obsah vzdělávání (Výchovně vzdělávací strategie vedoucí k naplňování 
klíčových kompetencí ve školním klubu) 
  
      Klíčové kompetence (neboli způsobilost k vykonávání různých činností ve školním klubu), ze kterých 
vycházíme, jsou uvedeny v RVP ZV. Klíčové kompetence chápeme jako souhrn znalostí, schopností, 
dovedností a hodnot a postojů žáků. Celkem je vymezených šest klíčových kompetencí a jsou upravené 
pro potřeby ŠK. Účastník zájmových aktivit získává a rozvíjí při činnostech v klubu všechny kompetence, 
uvedené v RVP ZV: 
 
kompetence k učení 

• vychovatelka vede žáky k používání textových zdrojů (encyklopedie, časopisy) 
• snaží se nabízet nové úkoly, u kterých mohou žáci využít dříve získané znalosti 
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• vede žáky k tomu, aby získané zkušenosti uplatňovali v praktických situacích    
             
kompetence k řešení problémů 
 

• vhodnou motivací vede žáky k tomu, aby se nenechali odradit případným   neúspěchem a 
započaté činnosti dokončovali 

• podporuje žáky, aby si všímali problémů druhých osob a případně nabídli názor nebo řešení 
 
kompetence komunikativní 
 

• během činností ve školním klubu se snaží vést žáky ke vhodné komunikaci mezi sebou i směrem 
k dospělým 

• motivuje žáky ke schopnosti formulovat a obhájit svůj názor 
 

kompetence sociální a personální 
 

• snaží se u žáků budit pocit sebedůvěry a zdravého sebevědomí 
• vychovatelka dbá na vytváření a respektování pravidel práce jedince i týmu, klade důraz na 

upevňování dobrých mezilidských vztahů 
• nechává žáky pracovat ve skupinách a vede je k tomu, aby se při práci podělili o materiál a o 

pomůcky, sami si mezi sebou organizovali činnost ve skupině 
• vede žáky k používání základních společenských norem chování 

 
kompetence pracovní a trávení volného času 
 

• klade důraz na pozitivní motivaci, podporuje a nabízí možnosti volby 
• při řízených činnostech se snaží vést žáky k tomu, aby si správně svou činnost plánovali a 

vyhodnocovali výsledky 
• vede žáky k tomu, aby si vybírali zájmové činnosti dle svých vlastních dispozic a rozvíjeli své 

zájmy v organizovaných skupinových nebo i individuálních činnostech 
• snaží se o to, aby se žáci orientovali v možnostech smysluplného trávení volného času 

 
Ve školním klubu jsou k naplňování cílů ŠK a klíčových kompetencí využívány následující výchovně 
vzdělávací strategie (jsou to vlastně metody a formy činností ve ŠK): hry, soutěže, odpočinková činnost 
(relaxace, poslechy, četba), kresba, dramatizace, pohybové aktivity apod. 
 

7.3 Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
  
Zájmové vzdělávání ve školním klubu nabízí prostor pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami, protože umožňuje v praxi realizovat právo na rovný přístup. Ve ŠK je respektována 
individualita každého žáka, podporováno vytváření prostředí pro všestranný rozvoj. Pedagožka nabízí 
dětem různorodou zájmovou činnost, ty mají možnost vybírat dle vlastních potřeb a zájmů. 
 

7.4 Délka a časový plán vzdělávání  
  

Zájmové vzdělávání ve školním klubu je poskytováno po dobu 10 měsíců – po dobu trvání školního roku. 
Po dobu podzimních, zimních, jarních a letních prázdnin je činnost ŠK přerušena. 
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7.5 Formy vzdělávání ve ŠK 

• Pravidelná činnost (je dána nabídkou zájmových kroužků a skladbou aktivit školního klubu) 
• Příležitostné akce školy 
• Otevřená nabídka spontánních činností: 

o Relaxační aktivity 
o Deskové a karetní hry 
o Práce na počítači, s tiskárnou 
o Tradiční práce (např. vánoční, velikonoční) 
o Plán činností pro školní klub (na školní rok) 
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8. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI 
VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

 

Dům dětí a mládeže a Školní klub jsou schopny umožnit výuku i žákům s tělesným handicapem (osobám 
se sníženou pohyblivostí, vozíčkářům apod.). Všechny prostory v budově Školní 321 jsou od prosince 
2022 bezbariérové. Pedagogové DDM jsou připraveni pracovat i se žáky s lehčími duševními poruchami 
a dysfunkcemi, v případě potřeby vypracuje DDM individuální vzdělávací plán, který má platnost jeden 
rok (s ohledem na možný vývoj postižení).  

Základní podmínky pro vypracování individuálního vzdělávacího plánu: 

• zákonný zástupce zajistí každoročně před zahájením výuky aktuální posudek odborného 
lékaře nebo diagnózu pedagogicko – psychologické poradny (obojí ne starší 3 měsíců) 

• úzká rodičů s pedagogem 

• konzultace s rodiči při vytváření individuálního plánu  

• zákonný zástupce doručí škole písemnou formou žádost o vytvoření individuálního 
vzdělávacího plánu před zahájením výuky  
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9. VLASTNÍ HODNOCENÍ DDM A ŠK 

Hodnocení jednotlivých zorganizovaných akcí probíhá ihned po jejich uskutečnění. Pedagogové DDM 
společně s vedením školy vyhodnotí všechny kladné výsledky (tzn. spokojenost účastníků akce, jejich 
reakce slovní či na facebooku, návštěvnost akce, reakce dětí, reakce a hodnocení jiných pedagogů 
apod.). Zároveň se vyhodnotí záporné reakce a negativní zkušenosti s návrhy na případné vylepšení 
další plánované akce. 

Vedoucí DDM na konci školního roku společně s externími pedagogy vyhodnotí činnost zájmových 
útvarů. Sleduje se individuální výstup žáků, výsledky práce s přihlédnutím k jejich nadání a možnostem, 
domácí příprava u některých zájmových útvarů, včasné příchody na ZÚ, rozvíjení zodpovědnosti dětí 
během kolektivní činnosti, podmínky ke vzdělávání (zda bude potřeba nakoupit pomůcky pro vzdělávání 
v dalším školním roce apod.).   

Zároveň se vyhodnotí celoroční spolupráce s rodiči, kvalita vzájemné komunikace, platební schopnost 
zákonných zástupců aj. 

K hodnocení činnosti DDM a ŠK slouží hospitační činnost, vzájemné hospitace mezi pedagogy, SWOT 
analýza, motivační pohovory vedení se zaměstnanci v průběhu celého roku.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hostinném dne 1. 9. 2022     

 

 

Podpis:……………………….     Razítko: 

 

 


