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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
NÁZEV:

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, příspěvková organizace

SÍDLO:

Příbor, Dukelská 1346, PSČ: 742 58

IČO:

75088398

TELEFON:

556 725 029

EMAIL:

luna@lunapribor.cz

WEBOVÉ STRÁNKY:

www.lunapribor.cz

ZŘIZOVATEL:

Městský úřad Příbor, Náměstí S. Freuda 19, PSČ: 742 58,
IČ: 00298328

ZŘIZOVACÍ LISTINA:

1. ledna 2007

STATUTÁRNÍ ORGÁN:

ředitelka Lenka Nenutilová
nenutilova@lunapribor.cz, telefon: 556 725 029,
mobil: 732 902 256

KONTAKTY NA JEDNOTLIVÁ ODDĚLENÍ LUNA PŘÍBOR, SVČ:
Oddělení přírodovědy, techniky, přírodovědy, sportu: Jaroslava Lupíková
telefon: 556 725 029, 604 188 186
email: lupikova@lunapribor.cz
Oddělení estetiky, společenských věd:

Kateřina Bukovjanová
telefon: 556 725 029, 778 013 156
email: bukovjanova@lunapribor.cz

Ekonomický pracovník – hlavní účetní:

Marie Růžičková
telefon: 556 725 029, 721 728 888
email: ruzickova@lunapribor.cz

MOTTO:

„S Lunou se nenudíte“

II. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ
Luna Příbor, svč, příspěvková organizace (dále jen Luna Příbor) je otevřeným střediskem
volného času v Příboře, které poskytuje účastníkům zájmové vzdělávání, naplnění volného času
zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Luna Příbor pracuje systematicky s účastníky
ve všech formách činností na základě zákonných norem (§ 118 zák. 561/04 Sb., vyhláška MŠMT
74/05 Sb.), metodických pokynů a dalších dokumentů (zřizovací listina apod.).
Zaměřuje se intenzivně na stále se měnící potřeby a přání účastníků a tyto činnosti zajišťuje
prostřednictvím svých profesionálních pedagogických pracovníků a externích odborníků. Školní
vzdělávací program v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), obsahuje identifikační
údaje, charakteristiku zařízení, stanovuje cíle vzdělávání včetně jejich konkrétní podoby, formy,
délku, obsah a časový plán vzdělávání, podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování
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vzdělávání, včetně podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
označení dokladu o ukončeném vzdělání.
Dále obsahuje popis materiálních, personálních a ekonomických podmínek a podmínek
bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za nichž se vzdělávání v Luně Příbor uskutečňuje.
Luna Příbor poskytuje zájmové vzdělávání, které se uskutečňuje ve formách příležitostných a
pravidelných aktivit, táborových a pobytových akcí, výchovných vzdělávacích programů, soutěží,
osvětové činnosti a individuálních prací.
Činnost je určena pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky a další osoby, a to bez
ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo podmínky.
Luna Příbor poskytuje metodickou, odbornou, případně materiální pomoc účastníkům
zájmového vzdělávání, školám a školským zařízením. Jsme zároveň jedním z center
společenského života ve městě, zapojujeme se do realizace velkých městských akcí. Zájmové
vzdělávání je považováno za veřejnou službu poskytovanou ve středisku volného času za úplatu
v souladu s § 12 vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb.

III. CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ
III.1

Obecné cíle
Rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi,
mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo
pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života.
Pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a
svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost.
Pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti.
Utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní,
jazykové a náboženské identitě každého.
Poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad
a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a
mezinárodním měřítku.
Získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad
trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví.

III.2

Hlavní cíle
Naučit účastníky aktivně využívat svůj volný čas.
Rozvíjet svůj zájem, talent.
Získávat nové poznatky, zkušenosti, dovednosti i návyky.
Realizovat se v kolektivu ostatních účastníků, adaptovat se v různém typu kolektivu a
prostředí.

V rámci zájmového vzdělávání se prioritně zaměřovat na rozvoj následujících klíčových
kompetencí s přihlédnutím k věku, individuálním potřebám a zájmům všech účastníků:
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3
Školní vzdělávací program

Kompetence k učení
Učí se s chutí, započatou prací dokončí, vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné
způsoby.
Učí se plánovat, organizovat a vyhodnocovat vlastní činnost.
Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, klade si otázky, na které hledá odpovědi.
Umí kriticky zhodnotit své výkony.
Všímá si souvislostí mezi jevy, samostatně pozoruje a experimentuje.
Umí získávat vědomosti z různých pramenů a zdrojů, získané poznatky dává do
souvislosti.
Zkušenosti uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení.
Kompetence k řešení problémů
Dokáže pod vedením vyřešit problém, nebo dokáže požádat o pomoc druhého.
Nenechá se odradit případným nezdarem a hledá další řešení.
Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení.
Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů.
Všímá si problémů druhých, umí nabídnout řešení.
Uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí.
Umí využít svých znalostí, zkušeností a dovedností.
Kompetence komunikativní
Umí se vyjádřit mluveným slovem.
Nebojí se vyjádřit svůj názor.
Naslouchá názorům druhých, alespoň částečně jim rozumí a respektuje je.
Dokáže se účastnit dialogu.
Využívá získané dovednosti ke spolupráci.
Snaží se pracovat s informacemi.
Učí se naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace.
Podporuje přátelskou komunikaci mezi žáky, z různých tříd a ročníků.
Dokáže prezentovat sebe sama a svojí práci.
Učí se adekvátně chovat a reagovat na nejrůznější podněty z okolí.
Kompetence sociální
Spolupracuje v kolektivu, učí se vnímat vzájemné odlišnosti, jako podmínku efektivní
spolupráce.
Rozvíjí svou schopnost, zastávat v týmu různé role.
Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.
Vyjadřuje své názory.
Učí se jednat s dospělými i vrstevníky.
Je ohleduplný k okolí a ochotný pomoci druhým.
Učí se přijímat názory druhých, respektuje je a spolupracuje při řešení problémů.
Upevňuje hygienické návyky.
Kompetence občanské
Respektuje druhé.
Netoleruje agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy žáků.
Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (šikana, drogy).
________________________________________________________________________________________________________
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Respektuje odlišnosti – osobní, kulturní, náboženské, atd.
Dokáže v tísni pomoc – přiměřeně okolnostem.
Dokáže odolat nátlaku druhých, i větší skupiny, v situacích, se kterými nesouhlasí.
Učí se uvědomovat si, že za své činy má odpovědnost.
Učí se znát svá práva a povinnosti.
Dokáže vyhodnotit situaci, dle svých možností.
Je ohleduplný k přírodě.
Uvědomuje si své chování vůči sobě a svému okolí.
Rozvíjí sociální dovednosti.
Kompetence pracovní
Vedeme k pozitivnímu vztahu k práci, kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme.
Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí.
Používá bezpečné pracovní pomůcky a vybavení.
Dokáže pracovat podle instrukcí a návodu.
Váží si práce své i ostatní.
Reaguje na potřeby a pomoc druhých.
Svým pracovním přístupem se snaží chránit zdraví své i druhých.
Dokáže své dovednosti a výsledky své práce nabídnout jiným.
Je ohleduplný k přírodě a lidem kolem sebe.
Umí udržovat pořádek ve svých věcech a na svém pracovním místě.
Umí zhodnotit práci svou i druhých.
Umí dokončit a vyhodnotit úspěšnost své práce.
Environmentální výchova
Zdravý životní styl – ukázat cestu, jak žít zdravě. Uvědomění si zodpovědnosti vůči svému
zdraví. Umět posoudit a odhadnout svoje síly.
Chránit životní prostředí – intenzívně rozvíjet environmentální výchovu a v této oblasti
působit zejména na vybrané sociální skupiny.
III.3 Dlouhodobé cíle
Dlouhodobé cíle vycházejí především z dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy MŠMT a z dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy MSK.
V této oblasti roste význam především neformálního vzdělávání, které nabízejí zájemcům hlavně
střediska volného času, jako záměrný rozvoj životních zkušeností, dovedností a postojů,
založených na uceleném systému hodnot. Protože neformální vzdělávání se stává důležitou
součástí celoživotního učení, stávají se účastníky zájmového vzdělávání ve střediscích volného
času v souladu s novou legislativou mimo dětí, žáků a studentů také všechny věkové skupiny
obyvatel.“
III.4

Krátkodobé cíle
Zefektivňování činnosti a vyšší míra využití Luny Příbor mládeží za daných ekonomických
podmínek při zachování jejich specifik, zavádění nových prvků a přitažlivějších forem
práce se staršími dětmi a mládeží, rozšiřování jednorázových aktivit.
Zajišťování kvalitní propagace činnosti Luny Příbor, obsahující nabídku v oblasti
mimoškolní činnosti dětí a zvláště dospívající mládeže.
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků a sledování jejich práce směrem
k zavádění nových prvků a forem práce s dětmi a především s mládeží.

________________________________________________________________________________________________________
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Rozvoj mezinárodních aktivit, výměn dětí a mládeže, spolupráce s organizacemi dětí a
mládeže zemí EU a partnerských měst města Příbor.
Zachování výše příspěvků na úhradu nákladů na činnost ze strany účastníků tak, aby
účast na činnostech poskytovaných Lunou Příbor nebyla limitována sociálními
možnostmi účastníků.
Konkrétní krátkodobé cíle jsou podrobně rozpracovány v plánu činnosti Luny Příbor na příslušný
školní rok. Základním krátkodobým cílem zájmového vzdělávání v Luně Příbor je rozvoj klíčových
kompetencí.
Účastník vzdělávání  dítě, žák, student, pedagogický pracovník, popřípadě další osoba tak
v různých formách zájmového vzdělávání vytváří zejména následné klíčové kompetence: rozvíjí
schopnost aktivního trávení volného času, vybírá přiměřené aktivity ke kompenzaci stresu,
vytváří návyky pro udržení zdravého životního stylu, vybírá vhodné způsoby, metody a strategie,
plánuje, organizuje a řídí vlastní volný čas, vyhledává a třídí informace vedoucí k výběru
vhodných aktivit dle osobních dispozic, rozvíjí své zájmy a záliby, umí říci ne na nevhodné
aktivity, umí vhodně relaxovat; pracovní nasazení a stres dokáže kompenzovat vhodnými a
kvalitními aktivitami, rozvíjí a vede profesní orientaci, odbornost, talent, vede k seberealizaci,
zvyšuje zdravé sebevědomí a prohlubuje sebereflexi.
Lze konstatovat, že již sama skutečnost, že se účastník přihlásí a aktivně se do libovolné formy
zájmového vzdělávání zapojuje, je významnou klíčovou kompetencí. Tato skutečnost je
podložena tím, že účastník (příp. jeho zákonný zástupce) potvrdí svůj zájem o konkrétní činnost
jejím vyhledáním v rozsáhlé nabídce subjektů působících na trhu volného času, čímž prokazuje
mj. schopnost práce s informacemi včetně jejich dalšího využití v následné komunikaci
s realizátorem, orientaci ve městě a v jeho dopravním systému, a při vlastní realizaci
pravidelných forem zájmového vzdělávání prokazuje i schopnost udržení svého zájmu po delší
časový úsek.

IV. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ
Středisko volného času vykonává činnost po celý kalendářní rok a to i ve dnech, kdy neprobíhá
školní vyučování. Délka a časový plán vzdělávání jsou zpracovány především pro pravidelnou
výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost. U dalších forem vzdělávání s ohledem na jejich
charakter je možné jejich částečné zpracování. Podrobně jsou pak rozpracovány a popsány
v plánu činnosti na příslušný školní rok.
Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost probíhá zpravidla v jednoletých cyklech.
V průběhu jednoletého cyklu se účastník seznámí a osvojí si základní dovednosti v dané oblasti,
dále rozvíjí základní dovednosti, vědomosti a návyky, tj příslušné klíčové kompetence.
Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Většina forem
vzdělávání je realizována v období školního vyučování s tím, že pravidelná výchovná, vzdělávací
a zájmovou činnost je zahájena podle jejího zaměření v průběhu září, nejpozději však 1. října.
Luna Příbor zajišťuje některé z forem vzdělávání i v období školních prázdnin (tábory,
příležitostná činnost a spontánní aktivity).
________________________________________________________________________________________________________
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Vyučovací hodina v pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti trvá 45 nebo 60 minut a
lze ji dělit nebo spojovat.

V. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ
Zájmové vzdělávání se v Luně Příbor uskutečňuje těmito formami:
Pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností (zájmové kroužky, kurzy, kluby).
Příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností
nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského
zařízení pro zájmové vzdělávání (různá vystoupení, přehlídky, dny otevřených dveří, akce
pro širokou veřejnost, specializované výstavy, výtvarné dílny, soutěže, turnaje,
soustředění).
Táborovou činností a další činností spojenou s pobytem jak v místech, kde Luna Příbor
vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání, tak i mimo tato místa.
Osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a
studenty, popřípadě i další osoby a vedení k prevenci sociálně patologických jevů.
Péčí o nadané děti, žáky a studenty prostřednictvím vzdělávacích programů, kurzů a
exkurzí.
Organizováním soutěží a přehlídek dětí a žáků, a to ve spolupráci se školami a dalšími
institucemi.

VI. OBSAH ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
VI.1
Základní pojetí obsahu zájmového vzdělávání.
Činnost Luny Příbor se uskutečňuje ve více oblastech zájmového vzdělávání. Obsah zájmového
vzdělávání vychází z principu rozvoje klíčových kompetencí, a to jak v jejich šířce, tak i ve
vertikálním rozvrstvení. Již proto, že se svč zaměřuje na veškeré formy činnosti, je zřejmé, že
klíčové kompetence se v některých z těchto forem nemohou realizovat ve standardním pojetí.
Obsah zájmového vzdělávání ve všech jeho formách v Luně Příbor koresponduje se základním
principem otevřenosti, je postaven tak, aby umožnil jejich realizaci s přihlédnutím k věku,
individuálním možnostem, zájmům a potřebám všech účastníků. Účastníci získávají nejen
znalosti a dovednosti, ale jsou vedeni k jejich využití v praxi.
VI.2 Obsah činnosti
Obsahem činnosti Luny Příbor jsou zejména tyto činnosti:
VI.2.1 Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmovou činnost v oblastech:
Technika  modeláři.
Přírodověda  rybáři, chovatelé.
Pohyb a sport  jóga, relaxační cvičení, volejbal, florbal, basketbal, míčové hry, capoeira,
netradiční sporty, aikidó, horolezectví, tanec, zumbička, trampolínky.
Estetika, společenské vědy  keramika, kreativní tvorba, hra na hudební nástroje  kytara,
angličtina, francouzština, němčina, dračí doupě, vaření, deskové hry.
________________________________________________________________________________________________________
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VI.2.2 Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost
Jednorázové i cyklické akce různého typu a zaměření  workshopy, sportovněrelaxační aktivity,
hry, soutěže, přehlídky, besídky, karnevaly, soustředění, výstavy, přednášky.
VI.2.3 Táborová činnost a další činnosti spojené s pobytem
Tábory a poznávací, pobytové akce konané zejména v době školních prázdnin, dnů pracovního
klidu a svátků.
VI.2.4 Soutěže
Vlastní soutěže zaměřené na sport a soutěže vyhlášené MŠMT.
Okresní, oblastní, celostátní soutěže dětských recitátorů, chovatelů, modelářů.

VII. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI
POTŘEBAMI
Všichni uchazeči o zájmové vzdělávání se speciálními potřebami mají možnost se jej účastnit a
jsou plně integrováni do všech forem činností, pokud obsah, formy a metody odpovídají jejich
vzdělávacím potřebám a možnostem.
Pedagogové vytvářejí optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého účastníka k učení i ke
komunikaci s ostatními a pomáhat mu k dosažení co největší samostatnosti.
Mezi účastníky se speciálními vzdělávacími potřebami patří i nadaní účastníci. Luna Příbor
vytváří podmínky pro další rozvoj jejich nadání ve všech formách zájmového vzdělávání.

VIII. PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ, PRŮBĚH A UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
VIII.1 Přijímání uchazečů
Činnost Luny Příbor je určena pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, zákonné
zástupce nezletilých účastníků, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého
pobytu nebo jiné podmínky.
O přijetí účastníka k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti a táborové činnosti
rozhoduje ředitel nebo jeho zástupce na základě přijetí písemné přihlášky podepsané
uchazečem, u osob mladších 18 let podepsané zákonným zástupcem uchazeče.
K ostatním aktivitám (příležitostné činnosti, soutěžím, spontánním aktivitám atd.) jsou účastníci
přijímáni na základě přihlášení – dle povahy činnosti – telefonicky, úhradou vstupného,
kurzovného atd.
VIII.2 Průběh
Uchazeči o zájmové vzdělávání jsou přijímáni do forem činností na základě těchto kritérií:
Kapacita  je různě definována pro jednotlivé formy i obory činnosti. Pro pravidelnou
výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost a táborovou činnost je stanovena v plánu
činnosti na příslušný školní rok, u dalších forem činnosti je určena aktuálními
podmínkami a prostorovými možnostmi určenými pro realizovanou činnost.
Věk – pro pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost a táborovou činnost je
________________________________________________________________________________________________________
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stanoven věkový interval pro uchazeče, u většiny dalších forem činností není
rozhodujícím, ale jen doporučujícím faktorem a věkový interval není pevně stanoven.
Uhrazení úplaty – podmínkou pro přijetí do některých forem činností, kde se zájmové
vzdělávání poskytuje za úplatu, je uhrazení úplaty předem.
Splatnost úplaty v pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti je ředitelkou
stanovena tak, aby byla tato úplata splatná nejpozději před ukončením účasti v této
činnosti. Úplata je splatná buď jednou roční splátkou, nebo ve dvou pololetních
splátkách.
Průběh zájmového vzdělávání je závislý na formách a typech činností a je podrobně popsán
v plánu činnosti na příslušný školní rok. V případě závažného a opakovaného porušení vnitřního
nebo provozního řádu Luny Příbor je ředitelka oprávněn účastníka vzdělávání podmínečně
případně nepodmínečně vyloučit.
VIII. 3 Ukončování vzdělávání
Při ukončování jednotlivých aktivit není vydáváno osvědčení o absolvování. Zájemci mohou o
vydání potvrzení požádat vedení Luny Příbor v případě, že toto potvrzení potřebují (např. jako
přílohu přihlášky na střední školu apod.).

IX. POPIS MATERIÁLNÍCH PODMÍNEK
Luna Příbor je vybavena standardně a splňuje veškeré požadavky účastníků pro realizaci všech
výše uvedených forem činnosti, s výjimkou nabídky spontánních činností. Má k dispozici jak
víceúčelové učebny a sál, tak i specializované pracovny, prostory pro ukládání materiálu a
učebních pomůcek. Účastníci činností mají k dispozici v dostatečném rozsahu hygienická zázemí
i místa pro odkládání oděvů. Pedagogům pak slouží zázemí v kanceláři vybavené moderní
informační a komunikační technikou.
IX.1 Luna Příbor, svč
Luna Příbor sídlí v horním patře bývalé budovy základní školy, která byla postavena téměř před
padesáti léty. Dětem a mládeži za účelem provozování zájmových a vzdělávacích aktivit různých
forem slouží od roku 2001, kdy jsme se přestěhovali z budovy na ulici Masarykové. V současné
době je budova v poměrně dobrém technickém stavu, ale v budoucnu bude nutná výměna
všech oken a rekonstrukce osvětlení. Nevýhodou je umístění Luny Příbor v nejvyšším patře
budovy (diskriminace zdravotně postižených a starých občanů), chybí bezbariérový přístup a
výtah. V přízemí má Luna Příbor k dispozici bývalé šatny, které slouží jako sklad majetku.
V druhém patře je zrcadlový sál, kuchyňka, klubovna mateřského centra Zvoneček, šatna sklad.
V třetím patře se nachází ředitelství  kancelář, modelářská, keramická dílna, počítačová,
jazyková a chovatelská učebna, klubovna, ubytovna, sklad. Luna Příbor pro svou činnost využívá
tělocvičnu a venkovní hřiště, které jsou zároveň k dispozici všem subjektům v budově.
IX.2 Ubytovací možnosti
Pro celoroční ubytování má Luna Příbor k dispozici ubytovnu – 2 místnosti, která slouží
především pro vnitřní potřeby a školní kolektivy. Ubytovna má kapacitu 30 lůžek.

________________________________________________________________________________________________________

9
Školní vzdělávací program

X. POPIS PERSONÁLNÍCH PODMÍNEK
V organizaci je zaměstnáno 5 interních zaměstnanců, z toho 3 pedagogičtí zaměstnanci,
1 ekonomický a 1 provozní zaměstnanec. Na činnosti v zájmových kroužcích se podílejí
externí zaměstnanci, a to převážně pedagogové, kteří zajišťují pravidelnou výchovnou,
vzdělávací a zájmovou činnost. Počet externích zaměstnanců se pohybuje od 30 do 35.
Všichni interní pedagogové volného času plně splňují pedagogickou způsobilost pro přímou
pedagogickou činnost podle Zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb.
Kompetence pedagogických zaměstnanců vycházejí z potřeby aktivní spoluúčasti na přípravě a
realizaci všech činností.
Pedagog Luny Příbor je kompetentní k volbě metod, forem, postupů práce, vedení a spolupráce
s externími pracovníky.
Pedagog má možnost propojovat činnosti v rámci oblasti svého působení a po dohodě i
s ostatními odděleními. S kompetencemi přijímá pedagog i osobní zodpovědnost za dodržování
bezpečnosti, vnitřního řádu a plánu činnosti.
Pedagogičtí pracovníci si doplňují a rozšiřují odborné znalosti, a to zejména na seminářích nebo
školeních, které jim zajišťuje Luna Příbor v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
(DVPP).
Z provozních zaměstnanců plní všichni kvalifikační předpoklady nebo požadavky na obor
vzdělání. Provozní zaměstnanci se zúčastňují odborných seminářů ve svém oboru.
Tým zaměstnanců Luny Příbor je schopen týmové spolupráce, vytváří na svém pracovišti
přátelské klima, vůči účastníkům zájmového vzdělávání uplatňuje profesionální, laskavý a
přátelský přístup.
Nástin profilu pedagoga volného času v Luně Příbor:
Má manažerské schopnosti. Je organizačně zdatný, zná a sleduje trendy volnočasových
aktivit. Je komunikativní.
Umí připravit a zorganizovat nabídku různých zájmových aktivit pro volný čas – pro
klienty různých věkových skupin.
Zná metodiku vedení zájmových činností a umí ji tvořivě aplikovat.
Je kreativní a pro své záměry dokáže získat široký okruh spolupracovníků – externistů,
kterým zajišťuje servisní pedagogické služby pro jejich odbornou činnost v zařízení.
Je vybaven ekonomickými znalostmi a dokáže pro své záměry připravit ekonomickou
rozvahu a provedené akce ekonomicky vyhodnotit.
Zná a umí aplikovat pedagogické zásady výchovy mimo vyučování a psychologické zásady
volnočasových aktivit.
Má právní vědomí.
Ovládá bezpečnostní předpisy pro práci s účastníky činnosti.
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XI. POPIS EKONOMICKÝCH PODMÍNEK
Přímé náklady na vzdělávání jsou poskytovány organizaci MŠMT prostřednictvím MSK podle
prokázaných výkonů Luny Příbor (žákohodin). Z těchto nákladů jsou hrazeny „přímé náklady“ –
tj. mzdové náhrady a částečně náklady na učební pomůcky.
Ekonomické podmínky pro činnost organizace jsou stanoveny a limitovány rozpočtem, který
vychází z neinvestičního příspěvku poskytovaného Moravskoslezským krajem. Tento příspěvek
se v průběhu roku navyšuje, a to především získáním grantových prostředků, ze kterých jsou
částečně hrazeny náklady na různé akce pro děti, žáky a studenty.
Významná část provozních nákladů na činnost je hrazena z vlastních výnosů, které tvoří zejména
úplaty za zájmové vzdělávání, náhrady nákladů, vstupné a startovné, tržby za služby a další
příjmy.
XI.1 Výše úplaty
Za zájmové vzdělávání je stanovena podle výše provozních nákladů za předchozí účetní období
takto:
Pro pravidelnou činnost v červnu pro následující školní rok v součinnosti s přípravou
nabídky zájmové činnosti pravidelné.
Úplata za tábory se upravuje podle výše nákladů na tábor.
Ceny vstupného jsou kalkulovány podle aktuálních nákladů a případného získání
grantové podpory a sponzorských darů a jsou zveřejňovány vždy před konáním akce.
XI.2

Stanovení výše úplaty
Rozpočtové výdaje na účastníka nesmí překročit rozpočtované výdaje na účastníka o více
než 80%, V ostatních případech nesmí výše úplaty překročit 180 % průměrných
skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné
nebo obdobné činnosti.

XI.3

Splatnost úplaty
Úplata je splatná nejpozději před ukončením v dané činnosti.

XI.4

Vrácení úplaty
V případě, že účastník přestane být členem zájmového vzdělávání na základě vlastního
rozhodnutí, se platba nevrací.
V případě uvedení závažného či zdravotního důvodu se vrací poměrná část platby na
základě lékařského potvrzení, případně čestného prohlášení rodičů.
v případě vyloučení z činnosti v rámci správního řízení pro porušení „Řádu členů, klientů
a návštěvníků svč“ se platba za zájmové vzdělávání nevrací.

Podle § 11, odst. 3 vyhlášky 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání je možné úplatu snížit, resp.
prominout dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na
sociální příplatek, který podle zvláštního právního předpisu pobírá jeho zákonný zástupce nebo
jiná oprávněná osoba, nebo dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud má nárok na příspěvek na
úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zvláštního právního předpisu a tento příspěvek
nebo jeho část je vyplácena a pokud výše uvedené skutečnosti prokáže řediteli Luny Příbor.
________________________________________________________________________________________________________
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O snížení nebo prominutí úplaty za zájmové vzdělávání žádá účastník nebo jeho zákonný
zástupce písemně ředitelku Luny Příbor. Rozhodnutí je žadatelům zasíláno na základě správního
řízení v zákonné lhůtě. Zatím to nerealizujeme, vzhledem k tomu, že není možné získat dotaci
od města na podporu pravidelné a táborové činnosti a případný schodek bychom museli
rozpočítat do plateb ostatních účastníků.
Hospodaření Luny Příbor podléhá režimu kontrolního systému, zpracovaného ve zvláštní
ekonomické směrnici. Vnitřní kontrolní systém slouží k včasnému a spolehlivému informování
vedoucích zaměstnanců o nakládání s veřejnými prostředky a k zajištění hospodárného,
efektivního a účelného výkonu činnosti zabezpečovaných naší organizací; k zajišťování,
vyhodnocování a minimalizaci provozních, finančních, právních a dalších rizik vznikajících při
chodu organizace.

XII. POPIS PODMÍNEK BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ
Všechny prostory Luny Příbor jsou z hlediska bezpečnosti kontrolovány 1 x ročně externích
bezpečnostním technikem a průběžně monitorovány zaměstnanci Luny Příbor. Celkově lze
konstatovat, že všechny prostory, které Luna Příbor užívá ke své činnosti, mají zdravé prostředí,
prostory užívané pro činnost školského zařízení jsou řádně zkolaudovány a splňují hygienické
normy pro realizované činnosti. Pravidelně se provádí úklid, místnosti jsou větratelné a nábytek
odpovídá věku účastníků.
Dlouhodobě se zlepšuje kvalita vnitřního vybavení a modernizují se i relaxační zóny a prostory
určené k čekání rodičů. Ve všech prostorách Luny Příbor je zakázáno kouřit, požívat alkoholické
nápoje a další zdraví škodlivé látky. V objektech jsou označeny únikové východy, nebezpečné
předměty a jsou určena místa pro poskytnutí první pomoci. Veškeré podmínky bezpečnosti
práce a ochrany zdraví jsou pravidelně monitorovány externím auditorem a zjištěné nedostatky
průběžně odstraňovány.
Z hlediska psychosociálních podmínek je v Luně Příbor vytvářeno zdravé sociální klima s prvky
partnerství, které přispívá k naplňování potřeb účastníků činností, a účastníci jsou rovněž
chráněni před případným násilným chováním, šikanou a dalšími sociálně patologickými jevy
školeným personálem.
Při zajišťování výchovně vzdělávacích a provozních úkolů jsou všichni zaměstnanci povinni
dodržovat zásady Zákoníku práce a předpisy o BOZP a PO a další obecně závazné předpisy.
Ke specifikaci jednotlivých činností a provozu učeben jsou vydány provozní řády, které jsou
vyvěšeny v jednotlivých učebnách.

XIII. EVALUACE A AUTOEVALUACE
Luna Příbor zjišťuje hodnocením od účastníků činností, zda jednotlivé formy zájmového
vzdělávání odpovídají jejich potřebám, požadavkům a přáním. Zároveň provádí vlastní
hodnocení činnosti (viz. Výroční zprávy o činnosti Luny Příbor, střediska volného času,
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příspěvkové organizace za jednotlivé školní roky) a z obou těchto hodnocení vychází při návrhu
plánu činnosti na další období.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Školní vzdělávací program nabývá účinnost:
Ruší se Školní vzdělávací program vydaný:

01.09.2015
20.09.2006

Se Školní vzdělávacím programem byli zaměstnanci seznámeni dne: 24.9.2015
J. Lupíková

__________________________________

K. Bukovjanová

__________________________________

Lenka Nenutilová
ředitelka
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XV. PŘÍLOHA
VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE PRAVIDELNÉ ZÁJMOVÉ ČINNOSTI
XV.1

Technika

MLADÝ MODELÁŘ
1. Výchovně vzdělávací cíl
vést k rozvoji technického a logického myšlení
posilovat pozitivní vztah k okolí
vést k systematické práci
rozvíjet motorické dovednosti a upevňovat pracovní návyky
rozvíjet schopnost komunikace
vést ke schopnosti samostatně pracovat
vést ke schopnosti přijmout vlastní chybu a poučit se z ní
rozvíjet estetické cítění
vést k trpělivosti a vytrvalosti
2. Obsah činnosti
sestavování prostorových modelů letadel, bojové techniky a dioram
jednoduché pracovní operace a postupy – řezání, lepení, barvení, stříkání
práce s návodem a plánkem
poznání vlastností používaných materiálů vhodných pro plastikové modelářství
používání vhodných pracovních nástrojů a pomůcek
získávání znalosti v oborech historie
3. Očekávané výstupy
orientace v základních pracovních postupech
orientace v základních pracovních pomůckách a nářadích
orientace ve vlastnostech používaného materiálu
účelné využívání volného času
upevnění pracovních návyků
navázání nových kontaktů s vrstevníky
umět zvolit vhodný pracovní postup
znalost geometrie výrobků
4. Metody práce
vysvětlování
demonstrace
procvičování
samostatná práce na modelech
individuální konzultace
dialog
vlastní zkušenost
výstavka modelů
návštěvy modelářských soutěží
5. Klíčové kompetence
rozvíjí schopnost aktivního využití volného času
________________________________________________________________________________________________________
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rozvíjí své zájmy a záliby
umí dobře relaxovat
rozvíjí a vede profesní orientaci
rozvíjí odbornost
vede k seberealizaci
zvyšuje zdravé sebevědomí
rozvíjí nadání
XV.2

Přírodověda

CHOVATELSKÝ KROUŽEK
1. Výchovně vzdělávací cíl
vytvořit pozitivní vztah k fauně, vědět, jak o ní pečovat a chránit ji.
rozvíjet schopnosti komunikovat s ostatními
využít praktických zkušeností
rozvíjet smyslové vnímání
rozvíjet citové vztahy
vyhledávat informace v oboru
účelné trávení volného času
rozvíjet individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti
rozvíjet spolupráci s ostatními
rozvíjet vlastnosti zodpovědnosti za zvíře
2. Obsah činnosti
kontakt se zvířaty, údržba jejich příbytků, pravidelné čištění, výměna čerstvé vody, podávání
krmiva
hraní různých vědomostních her s přírodovědným zaměřením
ruční a estetické práce – údržba nástěnek samotnými dětmi, výroba úkrytů a příbytků pro
zvířata
procházky do přírody, exkurze do zverimexů, návštěvy dětských hřišť
vědomostní soutěže
3. Očekávané výstupy
účelné využití volného času
využití zkušeností ze zájmového vzdělávání i v běžném životě
děti a mládež přijímá a plní svěřené úkoly
vzájemné seznámení mezi dětmi a mládeži, vznik nových přátelství
pochopení zodpovědnosti péče o zvíře
4. Metody práce
vysvětlování
komunikace – dialog
hry
soutěže
názorná ukázka
vlastní zkušenost
využití přístrojové techniky (dataprojektor, diaprojektor, notebook)
5. Klíčové kompetence
kompetence komunikativní: děti a mládež se vyjadřují srozumitelně v ústním projevu a umí
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vést dialog, vyjadřují své názory a postoje, respektují názory druhých
kompetence k učení – poznávají vlastní pokroky, propojují získané poznatky do širších celků,
využívají ke svému učení zkušeností jiných lidí
kompetence k řešení problémů – dokážou se zodpovídat ze svých rozhodnutí, využívají
zkušeností a vědomostí nabytých dříve
kompetence sociální a personální – respektují pravidla práce v týmu a svými pracovními
činnostmi ovlivňují kvalitu společné práce, přijímají hodnocení svých výsledků a způsobů
jednání ze strany jiných lidí, přijímají radu i kritiku
kompetence občanské a kulturní – respektují společenské normy a pravidla soužití, prezentují
výsledky své práce formou účastí na soutěžích, jednají v souladu s morálními principy a
zásadami společenského chování, respektují osobnost druhých lidí
kompetence k trávení volného času – řídí svůj volný čas, rozvíjí své zájmy a záliby, zvyšuje si
zdravé sebevědomí
RYBÁŘ
1. Výchovně vzdělávací cíl
znát druhy ryb, stavba těla, lovné míry, doba hájení
praktické seznámení se základy vázání háčků, sestavení udice
znát místní rybářský řád
poznat chráněné živočichy, rostliny a ochrana životního prostředí
umět se pohybovat v přírodě
umět se bezpečně pohybovat u vody a při lovu
naučit se zacházet s ulovenou rybou
2. Obsah činnosti
seznámení s rybářskými dovednostmi
práce s rybářským náčiním
poznávání ryb a ostatních živočichů
osvojení rybářského řádu
praktické dovednosti – vázání háčků, nahazování udice, zacházení s ulovenou rybou
vycházky k řece
příprava na rybářské soutěže
příprava pro vydání povolenky
hraní různých sportovních, vědomostních her s přírodovědným zaměřením
procházky do přírody, návštěvy rybářských obchodů
vlastní rybaření revírech
3. Očekávané výstupy
získávání znalostí a jedností v oblastí rybářství
zná rybářský řád
získá přehled o rybách a vybraných vodních živočiších
orientace v lovení ryb, doby hájení
umí používat rybářské náčiní, zná povinnou výbavu rybáře
splní podmínky pro vydání povolenky pro rybolov
4. Metody práce
vysvětlování
komunikace – dialog
hry
soutěže
________________________________________________________________________________________________________
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vlastní zkušenost
využití přístrojové techniky (video, televize, data projektor, dia projektor, notebook)
názorná ukázka
vlastní rybolov
5. Klíčové kompetence
kompetence komunikativní: děti a mládež se vyjadřují srozumitelně v ústním projevu a umí
vést dialog, vyjadřují své názory a postoje, respektují názory druhých
kompetence k učení – poznávají vlastní pokroky, propojují získané poznatky do širších celků,
využívají ke svému učení zkušeností jiných lidí
kompetence k řešení problémů – dokážou se zodpovídat ze svých rozhodnutí, využívají
zkušeností a vědomostí nabytých dříve
kompetence sociální a personální – respektují pravidla práce v týmu a svými pracovními
činnostmi ovlivňují kvalitu společné práce, přijímají hodnocení svých výsledků a způsobů
jednání ze strany jiných lidí, přijímají radu i kritiku
kompetence občanské a kulturní – respektují společenské normy a pravidla soužití, prezentují
výsledky své práce formou účastí na soutěžích, jednají v souladu s morálními principy a
zásadami společenského chování, respektují osobnost druhých lidí
kompetence k trávení volného času – řídí svůj volný čas, rozvíjí své zájmy a záliby, zvyšuje si
zdravé sebevědomí
XV.3

Sport

AIKIDÓ pro děti a dospělé
1. Výchovně vzdělávací cíl
získávat kladný vztah ke sportovnímu vzdělávání
rozvíjet pohybové dovedností
upevnění týmové spolupráce a soutěžního ducha
podpora a rozvoj talentu
rozvoj sociálních dovedností – samostatnost, vzájemná podpora, tolerance, umění prohrávat,
zdravá soutěživost, podpora sebevědomí
naučit správnému řešení různých herních situací
upevnění sportovní kondice jednotlivců
podpora vlastní aktivity dětí
rozvoj emočních a volních vlastností
dodržovat pravidla a respektovat své soupeře
rozvoj tělesné zdatnosti
využití praktických zkušeností
vyhledávání informací
rozvíjení vlastnosti zodpovědnosti za své konání
2. Obsah činností
seznámit členky se základním postojem, úchopy, techniky a názvoslovím aikidó
naučit členy zájmového útvaru pečovat o svou fyzickou kondici
propojení cviků do sestav
získání sportovních dovedností
zhodnocení získaných dovedností na turnajích a zápasech
práce se sportovním náčiním a pomůckami
nácvik jednotlivých herních úkonů
________________________________________________________________________________________________________
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posilování a strečink
spolupráce s vedoucím i ostatními hráči
psychologická příprava hráče
motivace ke hře
3. Očekávané výstupy
hráči ovládají základní sportovní techniky a dovednosti
orientují se v pravidlech
zúčastní se přátelských turnajů a soustředění
utuží si fyzickou kondici
naučí se správným sportovním návykům
naučí se psychicky zvládat napětí a stres při cvičení
osvojí si nové techniky při cvičení
osvojí si hry v duchu fair play
umí pracovat v kolektivu, chápou nutnost týmové spolupráce
získají větší pohyblivost a obratnost
4. Metody práce
vysvětlení pravidel
názorná ukázka, opakování, procvičování, pozorování
upozornění na chyby
využívání metody přerušovaného zatížení
rozpracování chyb hráčů
pozorování hráčů
rozebírání herních situací
ukázky hry zkušenějších hráčů
využití pomůcek a náčiní
využití audiovizuální techniky – sledování zápasů, herních technik a chyb při hře
diskuse a rozhovor s hráči
5. Klíčové kompetence
kompetence k učení – členové kroužku rozvíjejí své dovednosti v aikidó a mají přehled o
základních pojmech a názvoslovích
kompetence pracovní – stanovují si cíle pro nadcházející sezónu, aby jejich výsledky byly lepší
než minulý rok.
chápou týmovou spolupráci
dokážou využít všech forem sportovního tréninku
udržují si dobrou fyzickou i psychickou kondici
zúčastní se přátelských zápasů a turnajů
BASKETBAL pro děti a mládež
1. Výchovně vzdělávací cíle
seznámení s pravidly hry basketbalu
rozvíjet individuální schopnosti (koordinace pohybu s míčem)
rozvíjet pohybové dovedností
znalost jak pečovat o svou fyzickou kondici, rozvoj tělesné zdatnosti
získat kladný vztah k basketbalu
dodržovat pravidla a respektovat své soupeře
pomáhat členům odstraňovat špatné návyky při hře
upevnění týmové spolupráce a soutěžního ducha
________________________________________________________________________________________________________
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podpora a rozvoj talentu
rozvoj sociálních dovedností – samostatnost, vzájemná podpora, tolerance, umění prohrávat,
zdravá soutěživost, podpora sebevědomí
naučit správnému řešení různých herních situací
upevnění sportovní kondice jednotlivců
podpora vlastní aktivity dětí
rozvoj emočních a volných vlastností
dodržovat pravidla a respektovat své soupeře
využití praktických zkušeností
vyhledávání informací
2. Obsah činností
seznámení členů s pravidly a technikou hry
práce s míčem (hody, driblink, skoky, nahrávky)
získat kladný vztah členů k basketbalu, sportu
dodržovat pravidla, techniku hry a respektovat soupeře
kondiční příprava je zaměřena na všestranný rozvoj pohybového aparátu děti
technická příprava je zaměřena na zvládnutí základních herních činnosti (střelba
z místa a za pohybu, přihrávka z místa za pohybu, účinné formy bránění protihráče)
taktická příprava je zaměřena na objasnění a praktické zvládnutí pravidel basketbalu
a na objasnění úkolů hráčů v obranné a útočné činnosti
psychologická příprava je zaměřena na rozvoj soutěživosti děti a vůle po vítězství
3. Očekávané výstupy
znalost pravidel basketbalu
zvýšení fyzické zdatnosti v průběhu tréninku (rychlost, sila, obratnost, vytrvalost)
základní uvědomění si pojmů týmový duch a spolupráce
rozvoj soutěživosti a touha po vítězství
rozvoj vědomí hry fair play
zlepšení dovednosti členů při hře
při hodnocení přijímat rady od trenérů
účelné využití volného času;
využití zkušeností ze zájmového vzdělávání i v běžném životě
4. Metody práce
ukázky cvičení a jejich nácvik
výklad jednotlivých pravidel
využití pomůcek při tréninku (informační tabule pro nákres cviků)
trénování techniky hry s míčem
prezentace na soutěžích a turnajích
práce s internetem
5. Klíčové kompetence
členové kroužku rozvíjejí své dovednosti, pohybovou schopnost, obratnost a pružnost
rozvíjejí své znalosti v basketbalu a mají přehled o pravidlech hry a jejich dodržování
o základních pojmech a názvoslovích
stanovují si cíle pro nadcházející sezónu, aby jejich výsledky byly lepší než minulý rok
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BREAK DANCE
1. Výchovně vzdělávací cíl
seznámit členy se základy kroků a jednotlivých pohybů, názvů cviků, technikou provedení
jednotlivých kroků, pohybů, odstranění nesprávných pohybů a cviků
péče o fyzickou a psychickou kondici
získávat kladný vztah ke sportovnímu vzdělávání
rozvíjení pohybových dovedností
upevnění týmové spolupráce a soutěžního ducha
podpora a rozvoj talentu
rozvoj sociálních dovedností – samostatnost, vzájemná podpora, tolerance, umění prohrávat,
zdravá soutěživost, podpora sebevědomí
naučit správnému řešení různých herních situací
upevnění sportovní kondice jednotlivců
podpora vlastní aktivity dětí
rozvoj emočních a volných vlastností
dodržovat pravidla a respektovat své soupeře
rozvoj tělesné zdatnosti
využití praktických zkušeností
vyhledávání informací
rozvíjení vlastnosti zodpovědnosti za své konání
2. Obsah činnosti
ruční formace, postoje, kroky, skákání, pády, sestavy, hry pro koordinaci, obratnost, cvičení
pro rozvoj reflexů, rafinovanosti, přesnosti
naučit členy zájmového útvaru pečovat o svou fyzickou kondici
propojení cviků do sestav
získání sportovních dovedností
nácvik jednotlivých herních úkonů
posilování a strečink
spolupráce s vedoucím i ostatními členy
psychologická příprava hráče
zhodnocení získaných dovedností na vystoupeních
3. Očekávané výstupy
zvládnutí základních postojů, kroků, pádů, sestav, zlepšení fyzické i psychické kondice,
posílení morálních vlastností
hráči ovládají základní sportovní techniky a dovednosti
utuží si fyzickou kondici
naučí se správným sportovním návykům
naučí se psychicky zvládat napětí a stres při cvičení
osvojí si nové techniky při cvičení
osvojí si hry v duchu fair play
umí pracovat v kolektivu, chápou nutnost týmové spolupráce
získají větší pohyblivost a obratnost
motivace členů  soustředění, výměnné worschopy , vystoupení
vždy se řídit radou trenéra, vzájemný respekt
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4. Metody práce
ukázky, výklad
setkání s mezinárodním lektorem, možnost si s ním zacvičit
účast na soutěžích, vystoupení
vysvětlení jednotlivých cviků
názorná ukázka, opakování, procvičování, pozorování
upozornění na chyby
využívání metody přerušovaného zatížení
rozpracování chyb hráčů
pozorování hráčů
ukázky hry zkušenějších hráčů
využití pomůcek a náčiní
diskuse a rozhovor s hráči
5. Klíčové kompetence
členové kroužku rozvíjejí své dovednosti, pohybovou schopnost, obratnost a pružnost
neustálé zlepšování techniky pohybu, umění hry na doprovodné nástroje, sebekázeň,
tolerance ohleduplnost.
chápou týmovou spolupráci
dokážou využít všech forem sportovního tréninku
udržují si dobrou fyzickou i psychickou kondici
zúčastní se akcí, setkání
CAPOEIRA pro děti a mládež
1. Výchovně vzdělávací cíl
seznámit členy se základy kroků a jednotlivých pohybů, názvů cviků, technikou provedení
jednotlivých kroků, pohybů, odstranění nesprávných pohybů a cviků
péče o fyzickou a psychickou kondici
získávat kladný vztah ke sportovnímu vzdělávání
rozvíjení pohybových dovedností
upevnění týmové spolupráce a soutěžního ducha
podpora a rozvoj talentu
rozvoj sociálních dovedností – samostatnost, vzájemná podpora, tolerance, umění prohrávat,
zdravá soutěživost, podpora sebevědomí
naučit správnému řešení různých herních situací
upevnění sportovní kondice jednotlivců
podpora vlastní aktivity dětí
rozvoj emočních a volných vlastností
dodržovat pravidla a respektovat své soupeře
rozvoj tělesné zdatnosti
využití praktických zkušeností
vyhledávání informací
rozvíjení vlastnosti zodpovědnosti za své konání
2. Obsah činnosti
seznámit členů se základním postojem, úchopy, techniky a názvoslovím capoeiry
naučit členy zájmového útvaru pečovat o svou fyzickou kondici
propojení cviků do sestav
získání sportovních dovedností
________________________________________________________________________________________________________
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zhodnocení získaných dovedností na vystoupeních
nácvik jednotlivých herních úkonů
posilování a strečink
spolupráce s vedoucím i ostatními členy
psychologická příprava hráče
získat kladný vztah členů ke capoeiře
hra na doprovodné nástroje
tolerance jednotlivých členů mezi jednotlivci národnostními menšinami
3. Očekávané výstupy
hráči ovládají základní sportovní techniky a dovednosti
utuží si fyzickou kondici
naučí se správným sportovním návykům
naučí se psychicky zvládat napětí a stres při cvičení
osvojí si nové techniky při cvičení
osvojí si hry v duchu fair play
umí pracovat v kolektivu, chápou nutnost týmové spolupráce
získají větší pohyblivost a obratnost
motivace členů  soustředění, výměnné worschopy , vystoupení
vždy se řídit radou trenéra, vzájemný respekt
4. Metody práce
ukázky, výklad
setkání s mezinárodním lektorem, možnost si s ním zacvičit
účast na soutěžích, vystoupení
vysvětlení jednotlivých cviků
názorná ukázka, opakování, procvičování, pozorování
upozornění na chyby
využívání metody přerušovaného zatížení
rozpracování chyb hráčů
pozorování hráčů
ukázky hry zkušenějších hráčů
využití pomůcek a náčiní
diskuse a rozhovor s hráči
5. Klíčové kompetence
členové kroužku rozvíjejí své dovednosti, pohybovou schopnost, obratnost a pružnost
neustálé zlepšování techniky pohybu, umění hry na doprovodné nástroje, sebekázeň,
tolerance ohleduplnost.
chápou týmovou spolupráci
dokážou využít všech forem sportovního tréninku
udržují si dobrou fyzickou i psychickou kondici
zúčastní se akcí, setkání
FLORBAL
1. Výchovně vzdělávací cíl
získávat kladný vztah ke sportovnímu vzdělávání
rozvíjení pohybových dovedností
upevnění týmové spolupráce a soutěžního ducha
podpora a rozvoj talentu
________________________________________________________________________________________________________
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rozvoj sociálních dovedností – samostatnost, vzájemná podpora, tolerance, umění prohrávat
zdravá soutěživost, podpora sebevědomí
naučit správnému řešení různých herních situací
upevnění sportovní kondice jednotlivců
podpora vlastní aktivity dětí
rozvoj emočních a volních vlastností
dodržovat pravidla a respektovat své soupeře
rozvoj tělesné zdatnosti
využití praktických zkušeností
vyhledávání informací
rozvíjení vlastnosti zodpovědnosti za své konání
2. Obsah činnosti
získat kladný vztah členů k florbalu, sportu
dodržovat pravidla, techniku hry a respektovat soupeře
kondiční příprava je zaměřena na všestranný rozvoj pohybového aparátu děti, a to
především formou her a zábavných cvičení
technická příprava je zaměřena na zvládnutí základních herních činnosti (střelba
z místa a za pohybu, přihrávka z místa za pohybu, účinné formy bránění protihráče)
trénink základních dovedností brankaře
taktická příprava je zaměřena na objasnění a praktické zvládnutí pravidel florbalu
a na objasnění úkolů hráčů v obranné a útočné činnosti
psychologická příprava je zaměřena na rozvoj soutěživosti děti a vůle po vítězství
3. Očekávané výstupy
znalost pravidel florbalu
zvýšení fyzické zdatnosti v průběhu tréninku (rychlost, síla, obratnost, vytrvalost)
základní uvědomění si pojmů týmový duch a spolupráce
rozvoj soutěživosti a touha po vítězství
rozvoj vědomí hry fair play
účelné využití volného času;
využití zkušeností ze zájmového vzdělávání i v běžném životě
4. Metody práce
ukázky, výklad
výklad jednotlivých pravidel a různých technik hry
rozcvičení, hry na rozvoj rychlosti a vytrvalosti, základní cviky na rozvoj sily
nácvik individuální techniky střelby a přihrávky s využitím pomůcek. (kužely pro
slalom, pomůcky pro nácvik přesnosti střelby)
skupinová cvičeni ve dvojicích a trojicích zaměřena na útočnou fázi a úspěšnou
střelbu
volná hra
prezentace na turnajích
5. Klíčové kompetence
kompetence učení – členové kroužku rozvíjí dovednosti ve hře
zlepšení techniky a herní části cíl pro nadcházející sezonu, neustále zlepšování techniky, hry
a výsledků
získávají schopnosti k řešení problémů, komunikativní, pohybové
osvojují si smysl pro povinnost a cílevědomost při dosahování cílů tréninku
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získávají pozitivní vztah ke sportu
chápou podstatu pojmu týmový duch a spolupráce v týmu
HOROLEZECTVÍ
1. Výchovně vzdělávací cíl
seznámit s technikou jištění a lezení na umělé lezecké stěně
rozvoj lezecké výkonnosti, závody
rozvíjet morálně volní vlastnosti a smysl pro fair play
rozvíjet pohybové schopnosti a to zejména obratnost, rychlost, vytrvalost, postřeh a sílu
rozvoj odpovědnosti a svědomitosti
2. Obsah činnosti
kondiční příprava je zaměřena na všestranný rozvoj pohybového aparátu děti, a to
především formou her a zábavných cvičení
teoretické znalosti z oboru (materiál, jištění, technika lezení, apod.)
praktický nácvik a praktické vyzkoušení všech dostupných pomůcek a materiálu
zaměření na výkonnostní růst děti
rozvoj spolupráce, odpovědnosti, morálních zásad
vztah ke zdravému životnímu stylu
3. Očekávané výstupy
člen kroužku zvládne základní dovednosti v lezení na umělé stěně
zná vlastnosti technických pomůcek používaných v lezení a umí je správně a bezpečně
používat
zdokonalí se v technice a rychlosti lezení na stěně a zvládne překonávat cesty střední
obtížnosti
zájemci se zúčastňují závodů, které jsou pořádány lezeckým svazem
4. Metody práce
rozcvičení, hry na rozvoj rychlosti a vytrvalosti, základní cviky na rozvoj síly
nácvik individuální techniky lezení
skupinová cvičení ve dvojicích a trojicích zaměřena na spolupráci ve stěně
lezení na obtížnost a na rychlost
závody
5. Klíčové kompetence
člen kroužku získá schopnosti řešit problémy spojené s hledáním optimální lezecké
cesty a s vědomím rizika
učí se komunikovat v týmu a to často s využitím neverbální komunikace
osvojil si smysl pro povinnost a cílevědomost při dosahování cílů tréninku
získal pozitivní vztah ke sportu, přírodě, vlastnímu zdraví a tělesné kondici
chápe individuální výkon i týmovou spolupráci.
chápe význam správné péče o lezecký materiál, umí se o něho správně starat a
používat ho
MÍČOVÉ HRY
1. Výchovně vzdělávací cíl
seznámení s pravidly různých míčových her
získávat kladný vztah ke sportovnímu vzdělávání
rozvíjení pohybových dovedností
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upevnění týmové spolupráce a soutěžního ducha
podpora a rozvoj talentu
rozvoj sociálních dovedností – samostatnost, vzájemná podpora, tolerance, umění prohrávat
zdravá soutěživost, podpora sebevědomí
naučit správnému řešení různých herních situací
upevnění sportovní kondice jednotlivců
podpora vlastní aktivity dětí
rozvoj emočních a volných vlastností
dodržovat pravidla a respektovat své soupeře
rozvoj tělesné zdatnosti
využití praktických zkušeností
vyhledávání informací
rozvíjení vlastnosti zodpovědnosti za své konání
seznámení s náčiním
dodržování bezpečnosti a pokynů pedagoga
umožnit pohyb, zábavu a přiměřený fyzický rozvoj
postavit základ budoucího sportování
2. Obsah činnosti
cvičení s míči všech velikostí
orientace v prostoru
fáze zahřátí a uvolnění
koordinace pohybů
3. Očekávané výstupy
děti se naučí použít míče při házení, chytání
dle věku a možností zkusí a hody na cíl
natrénují povely v prostoru (vpřed, vzad)
osvojí si nutnost zahřátí a uvolnění při sportu
přiměřeně věku se pokusí koordinovat pohyby
4. Metody práce
klasické (vysvětlování, napodobování, ukázka)
aktivizující (hra, soutěž, nadšení, radost, povzbuzování)
5. Klíčové kompetence
kompetence učení – členové kroužku rozvíjí dovednosti ve hře
zlepšení techniky a herní části  cíl pro nadcházející sezonu, neustále zlepšování techniky, hry
a výsledků
získávají schopnosti k řešení problémů, komunikativní, pohybové
osvojují si smysl pro povinnost a cílevědomost při dosahování cílů tréninku
získávají pozitivní vztah ke sportu
chápou podstatu pojmu týmový duch a spolupráce v týmu
STOLNÍ TENIS
1. Výchovně vzdělávací cíl
seznámit s herními pravidly stolního tenisu
získávat kladný vztah ke sportovnímu vzdělávání
rozvíjení pohybových dovedností
upevnění týmové spolupráce a soutěžního ducha
________________________________________________________________________________________________________
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podpora a rozvoj talentu
rozvoj sociálních dovedností – samostatnost, vzájemná podpora, tolerance, umění prohrávat,
zdravá soutěživost, podpora sebevědomí
naučit správnému řešení různých herních situací
upevnění sportovní kondice jednotlivců
podpora vlastní aktivity dětí
rozvoj emočních a volných vlastností
dodržovat pravidla a respektovat své soupeře
rozvoj tělesné zdatnosti
využití praktických zkušeností
vyhledávání informací
rozvíjení vlastnosti zodpovědnosti za své konání
2. Obsah činnosti
získat kladný vztah členů k florbalu, sportu
dodržovat pravidla, techniku hry a respektovat soupeře
kondiční příprava je zaměřena na všestranný rozvoj pohybového aparátu děti a to
především formou her a zábavných cvičeni
technická příprava je zaměřena na zvládnutí techniky základních úderů, dvouhru a
čtyřhru
taktická příprava je zaměřena na objasnění a praktické zvládnutí pravidel stolního tenisu
a na objasnění úkolů hráčů v obranné a útočné činnosti
psychologická příprava je zaměřena na rozvoj soutěživosti děti a vůle po vítězství
3. Očekávané výstupy
znalost pravidel stolního tenisu
zvýšení fyzické zdatnosti v průběhu tréninku (rychlost, síla, obratnost, vytrvalost)
základní uvědomění si pojmů týmový duch a spolupráce
rozvoj soutěživosti a touha po vítězství
rozvoj vědomí hry fair play
účelné využití volného času;
využití zkušeností ze zájmového vzdělávání i v běžném životě
4. Metody práce
ukázky, výklad
výklad jednotlivých pravidel a různých technik hry
rozcvičení, hry na rozvoj rychlosti a vytrvalosti, základní cviky na rozvoj síly
nácvik forhendu, bekhendu a podání
pohyb hráče za stolem, útočná obranná činnost
nácvik přihrávky
prezentace na turnajích
5. Klíčové kompetence
kompetence učení – členové kroužku rozvíjí dovednosti ve hře
zlepšení techniky a herní části cíl pro nadcházející sezonu, neustále zlepšování techniky, hry
a výsledků
získávají schopnosti k řešení problémů, komunikativní, pohybové
osvojují si smysl pro povinnost a cílevědomost při dosahování cílů tréninku
získávají pozitivní vztah ke sportu
chápou podstatu pojmu týmový duch a spolupráce v týmu
________________________________________________________________________________________________________
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XV.4

Tanec, pohyb

JÓGA
1. Výchovně vzdělávací cíl
rozvíjet individuální schopnosti (pohybové, motorické)
naučit členky zájmového útvaru pečovat o své psychické, fyzické a dušení zdraví
naučit členky filozofii jógy, nácvik dýchání, zpěv manter
2. Obsah činností
získávat kladný vztah k pohybovému vzdělávání, tradicím a historii jógy
dodržovat pravidla, respektovat práva a osobnosti druhých účastníků
3. Očekávané výstupy
zvýšené taneční a pohybové dovednosti členů, vyšší koordinace končetin a center pohybu
zvýšená pohyblivost celého těla
při hodnocení tolerantně přijímat rady a kritiku trenérů
4. Metody práce:
ukázky, nácvik, výklad, semináře
práce s odbornou literaturou
mantry, mandaly
5. Klíčové kompetence:
Kompetence k učení – členové kroužku rozvíjí dovednost interpretovat krátké pohybové
variace, orientují se v základních pózách a postojích.
Kompetence komunikativní – chápou jógu jako prostředek komunikace mezi lidmi a dovedou
ho využít k vyjádření svých pocitů, rozumí sdělením prostřednictvím jógy
LATINO DANCE
pro děti a dospělé
1. Výchovně vzdělávací cíl
rozvíjet individuální schopnosti (pohybové, rytmické, motorické)
naučit členky zájmového útvaru pečovat o své fyzické a dušení zdraví
vysvětlit pokročilým členkám důležitost pomoci začátečnicím při začlenění do kolektivu
2. Obsah činností
získávat kladný vztah k tanečnímu vzdělávání, tradicím a historii latinských tanců
dodržovat pravidla, respektovat práva a osobnosti druhých účastníků
3. Očekávané výstupy
zvýšené taneční a pohybové dovednosti členů, vyšší koordinace končetin a center pohybu
při hodnocení tolerantně přijímat rady
4. Metody práce
ukázky, nácvik, výklad, semináře
práce s odbornou literaturou a internetem
improvizace
5. Klíčové kompetence
kompetence k učení – členové kurzu rozvíjí dovednost interpretovat krátké taneční variace,
orientují se v základních orientálních pózách a postojích
kompetence komunikativní – chápou tanec jako prostředek komunikace mezi lidmi a
dovedou ho využít k vyjádření svých pocitů, rozumí sdělením prostřednictvím tance
________________________________________________________________________________________________________
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kompetence pracovní – stanovují si cíle vycházející z potřeb vlastních i potřeb kolektivu
LIDOVÉ TANEČKY
1. Výchovně vzdělávací cíl
seznámit se základy tance pro nejmenší
použít hudební doprovod dle výběru
umožnit cílený pohyb v souladu se zájmy dětí
podpořit kladný vztah k tanci
umožnit veřejné vystupování na akcích (Den dětí, ukázková hodina pro rodiče)
2. Obsah činnosti
rozcvička a zahřátí
nácvik dílčích tanečních prvků
výběr vhodné hudby
secvičení s hudebním doprovodem
vystoupení pro rodiče i širší veřejnost
3. Očekávané výstupy
naučit děti základům tance
zvládnout práci nohou a rukou, pohyb koordinovat
propojit tanec s hudbou
synchronizovat pohyb s ostatními
osvojit si nutnost zahřátí a uvolnění při tanci
4. Metody práce
klasické (vysvětlování, ukázka, napodobování)
aktivizující (zábavné pojetí, nadšení, motivace veřejného vystupování)
5. Klíčové kompetence
děti se naučí spolupracovat a dbát pokynů pedagoga
naučí se základům tance pro nejmenší
děti dokážou činnost dokončit
umí spolupracovat respektovat prostor ostatních
získají pozitivní vztah k tanci a pohybu, vytvoří si základ do budoucna
MODERNÍ TANEC
pro děti a mládež
1. Výchovně vzdělávací cíl
rozvíjet rytmiku a vnímání hudební předlohy
rozvíjet pohybovou stránku těla a flexibilitu
rozvíjet schopnosti spolupráce v kolektivu
seznámit mládež s technikou tanečních stylů
2. Obsah činnosti
probudit kladný vztah k tanci a motivovat k činnosti
dodržovat pravidla a neomezovat práva a osobnost druhých
3. Očekávané výstupy
podchycení zájmu dětí pro tanec a zdravé soutěžení a případný neúspěch brát jako výzvu
ke zlepšení
zvýšená pohyblivost, flexibilita, vnímání hudby a rytmu, celková koordinace těla v pohybu
________________________________________________________________________________________________________
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a hudbě
4. Metody výuky
nácvik vždy s výkladem pohybu a stylu
rozvíjení mimiky (úsměv, zamračení, úžas, atd.)
improvizace
5. Klíčové kompetence
kompetence k učení  tanečníci rozvíjí své dovednosti, rozumějí základním pohybům
a umí je pojmenovat
kompetence komunikativní  vnímají tanec jako ztvárnění hudby pohybem pro představení
ORIENTÁLNÍ TANEC
pro děti
1. Výchovně vzdělávací cíl
rozvíjet rytmiku a vnímání hudební předlohy
rozvíjet pohybovou stránku těla a flexibilitu
rozvíjet schopnosti spolupráce v kolektivu
seznámit děti s technikou tanečních stylů
2. Obsah činnosti
probudit kladný vztah k tanci a motivovat k činnosti
dodržovat pravidla a neomezovat práva a osobnost druhých
3. Očekávané výstupy
podchycení zájmu dětí pro tanec a zdravé soutěžení a případný neúspěch brát jako výzvu
ke zlepšení
zvýšená pohyblivost, flexibilita, vnímání hudby a rytmu, celková koordinace těla v pohybu
a hudbě
4. Metody výuky
práce s rytmem a hudbou tleskání, dupání, popř. rekvizita (závoje, penízkový šátek, atd.)
nácvik vždy s výkladem pohybu a stylu
rozvíjení mimiky (úsměv, zamračení, úžas, atd.)
improvizace
5. Klíčové kompetence
kompetence k učení tanečníci rozvíjí své dovednosti, rozumí základním pohybům
a umí je pojmenovat
kompetence komunikativní vnímají tanec jako ztvárnění hudby pohybem
kompetence pracovní stanovují si cíle vlastní i kolektivní a připravují se k nácviku tance
pro představení
ORIENTÁLNÍ TANCE
pro dospělé
1. Výchovně vzdělávací cíl
rozvíjet individuální schopnosti (pohybové, rytmické, motorické)
naučit členky zájmového útvaru pečovat o své fyzické a dušení zdraví
vysvětlit pokročilým členkám důležitost pomoci začátečnicím při začlenění do kolektivu
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2. Obsah činností
získávat kladný vztah k tanečnímu vzdělávání, tradicím a historii orientálního tance
uznávat úsilí ostatních tanečních týmů o prvenství v soutěžích
dodržovat pravidla, respektovat práva a osobnosti druhých účastníků
3. Očekávané výstupy
zvýšené taneční a pohybové dovednosti členů, vyšší koordinace končetin a center pohybu
při hodnocení tolerantně přijímat rady
4. Metody práce
ukázky, nácvik, výklad, semináře
využití pomůcek (závoje, penízkový šátek, šavle, svíčky)
s použitím výukových DVD
ukázky konkurenčních týmů a jejich hodnocení (přímé i na video promítání)
práce s odbornou literaturou a internetem
improvizace
5. Klíčové kompetence
kompetence k učení – členové kurzu rozvíjí dovednost interpretovat krátké taneční variace,
orientují se v základních orientálních pózách a postojích
kompetence komunikativní – chápou tanec jako prostředek komunikace mezi lidmi a
dovedou ho využít k vyjádření svých pocitů, rozumí sdělením prostřednictvím tance
kompetence pracovní – stanovují si cíle vycházející z potřeb vlastních i potřeb kolektivu,
tvořivě přistupují k nácviku tance pro představení, přehlídky a soutěže
POWER JÓGA
1. Výchovně vzdělávací cíl
rozvíjet individuální schopnosti (pohybové, motorické)
naučit členky zájmového útvaru pečovat o své psychické, fyzické a dušení zdraví
naučit členky filozofii power jógy, nácvik dýchání, závěrečná relaxace
2. Obsah činností
získávat kladný vztah k pohybovému vzdělávání, tradicím a historii power jógy
dodržovat pravidla, respektovat práva a osobnosti druhých účastníků
3. Očekávané výstupy
zvýšené taneční a pohybové dovednosti členů, vyšší koordinace končetin a center pohybu
zvýšená pohyblivost celého těla
při hodnocení tolerantně přijímat rady a kritiku trenérů
4. Metody práce
ukázky, nácvik, výklad, semináře
práce s odbornou literaturou
5. Klíčové kompetence
kompetence k učení – členové kroužku rozvíjí dovednost interpretovat krátké pohybové
variace, orientují se v základních pózách a postojích
kompetence komunikativní – chápou power jógu jako prostředek komunikace mezi lidmi a
dovedou ho využít k vyjádření svých pocitů
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TRAMPOLÍNY
pro děti a dospělé
1. Výchovně vzdělávací cíl
Seznámit členky se základními kroky a pojmy názvosloví trampolínek
naučit členky zájmového útvaru pečovat o své fyzické a dušení zdraví
pomáhat členkám indikovat a odstraňovat špatné pohybové návyky
2. Obsah činností
získávat kladný vztah ke sportovnímu vzdělávání
dodržovat pravidla, respektovat práva a osobnosti druhých účastníků
seznámí se s pravidly bezpečnosti na trampolínách a dodržují ho
3. Očekávané výstupy
nadchnout členky ZÚ pro zdravé soutěžení „fair play“ a neúspěch přijímat jako motivaci pro
zlepšení
zvýšené taneční a pohybové dovednosti členů, vyšší koordinace končetin a center pohybu
při hodnocení tolerantně přijímat rady a kritiku porotců a trenérů
4. Metody práce
ukázky, nácvik, výklad, semináře
improvizace
5. Klíčové kompetence
kompetence k učení – členové kroužku rozvíjí dovednost interpretovat krátké variace,
orientují se v základních pojmech a názvosloví
kompetence komunikativní – chápou cvičení jako prostředek komunikace mezi lidmi a
dovedou ho využít k vyjádření svých pocitů
kompetence pracovní – stanovují si cíle vycházející z potřeb vlastních i potřeb kolektivu,
tvořivě přistupují k nácviku choreografie pro představení, přehlídky a soutěže
ZUMBA
pro děti a dospělé
1. Výchovně vzdělávací cíl
seznámit členky se základními kroky a pojmy názvosloví zumby
naučit členky pečovat o své fyzické a dušení zdraví
pomáhat členkám indikovat a odstraňovat špatné pohybové návyky
2. Obsah činností
získávat kladný vztah ke sportovnímu vzdělávání
uznávat úsilí ostatních sportovních týmů o prvenství v soutěžích
dodržovat pravidla, respektovat práva a osobnosti druhých účastníků
3. Očekávané výstupy
nadchnout členky ZÚ pro zdravé soutěžení „fair play“ a neúspěch přijímat jako motivaci pro
zlepšení
zvýšené taneční a pohybové dovednosti členů, vyšší koordinace končetin a center pohybu
při hodnocení tolerantně přijímat rady a kritiku porotců a trenérů
4. Metody práce
ukázky, nácvik, výklad, semináře
využití pomůcek (rekvizity, činky, gumičky) s použitím výukových DVD
ukázky konkurenčních týmů a jejich hodnocení (přímé i na video promítání)
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práce s odbornou literaturou a internetem
improvizace
5. Klíčové kompetence
kompetence k učení – členové kroužku rozvíjí dovednost interpretovat krátké aerobní
variace, orientují se v základních pojmech a názvosloví
kompetence komunikativní – chápou aerobic jako prostředek komunikace mezi lidmi a
dovedou ho využít k vyjádření svých pocitů, rozumí sdělením prostřednictvím aerobiku
kompetence pracovní – stanovují si cíle vycházející z potřeb vlastních i potřeb kolektivu,
tvořivě přistupují k nácviku choreografie pro představení, přehlídky a soutěže
XV.5

Výtvarná činnost

KERAMIKA
předškolní věk, 1.9. třída, mládež a dospělí
1. Výchovně vzdělávací cíl
naučit základním znalostem a řemeslným dovednostem v oboru
dát možnost k rozvoji citu pro materiál
umožnit rozvoj tvořivosti, představivosti, fantazie
podpořit kladný vztah k výtvarnému umění
dodržování bezpečnosti a hygieny při práci
2. Obsah činnosti
seznámení s materiálem a jeho zpracováním
práce z volné ruky (jednoduchý výrobek)
práce s hliněnými hádky (spojování)
práce s plátem (zdobení nalepováním, rytím, obtiskem, engobou)
práce z bloku (odebírání, přidávání)
základy točení na hrnčířském kruhu
povrchová úprava hlín (plastická, glazury, engoby)
3. Očekávané výstupy
žák zvládne vyválet hliněný váleček, kuličku a vymodelovat jednoduchý výrobek z ruky
dokáže dekorovat výrobky plastickým zdobením a správně použít engoby, glazury, barvítka
účastník je schopen samostatně navrhnout keramický výrobek a podle návrhu jej pak
vytvořit
4. Metody práce
klasické – vysvětlování, předvádění, napodobování, instruktáž)
aktivizující – řešení problému, hra, rozhovor
5. Klíčové kompetence
žák získá kompetence komunikativní a pracovní
naučí se základům výtvarné tvorby
dokáže si zorganizovat postup práce a práci dokončit
dokáže spolupracovat s ostatními
získá pozitivní vztah k umění a řemeslu
dokáže si zorganizovat pracovní prostor a postup práce a práci dokončit
obsah činnosti je vždy přizpůsoben individuálním potřebám a schopnostem účastníků
kurzů
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TVOŘIVÉ KROUŽKY, KURZY
kreativ, tvořivé dílny, pedig, malování na hedvábí, výtvarný ateliér aj.
1. Výchovně vzdělávací cíl
poznávat celou škálu řemeslných a rukodělných technik, respektovat historický vývoj a
tradice
utvářet a rozvíjet manuální zručnosti a vytvářet pracovní dovednosti a návyky
poznávat celou škálu materiálů, jejich vlastnosti, technologické a pracovní postupy
tvorba výrobků různými rukodělnými a řemeslnými technikami
rozvoj vlastní fantazie, kreativity a estetického cítění
dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci s nástroji a nářadím,
kuchyňským inventářem, spotřebiči a stroji v tvořivé dílně
2. Obsah činnosti
práce s přírodními materiály
práce s papírem – lepení, stříhání, výroba ručního papíru
dekorování – decoupage,
netradiční výtvarné techniky – malba na sklo, mozaika, malba na hedvábí, textil
práce s textilem – ruční šití, stříhání
dekorace textilu – různé druhy batiky
práce s pedigem
tisk na papír a na textil
batika
tradice (pečeni cukroví, zdobení perníčků)
obsah činnosti je vždy přizpůsoben individuálním potřebám a schopnostem účastníků kurzů
3. Očekávané výstupy
zná základní postupy uvedených nových technik a prakticky je zvládá
zdokonaluje se v postupech u technik, které pro něj nejsou nové
umí výtvarně a tvořivě jednotlivé techniky zpracovat
umí naučené aplikovat při samostatné domácí tvorbě
umí samostatně a tvořivě přemýšlet a pracovat
naučí se základům kreativní tvorby a umí získaných poznatků využít
dokáže spolupracovat s ostatními a respektovat jejich prostor
získá pozitivní vztah k umění a řemeslu, rukodělným technikám
dokáže si zorganizovat pracovní prostor a postup práce a práci dokončit
4. Metody práce
názorné ukázky
vysvětlení pracovních postupů
názorné předvádění a pozorování
instruktáž a napodobování
samostatné i společné řešení problému
rozhovor, diskuse
5. Klíčové kompetence
kompetence k učení pracuje s materiály a pomůckami, pozná vlastní pokroky,
dokáže vyhledávat a využit informace v praktickém životě, samostatně pozoruje a
získané výsledky porovnává
kompetence sociální a personální – účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na
utváření příjemné atmosféry v týmu, přispívá k upevňování dobrých mezilidských
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vztahů, chápe potřebu efektivně spolupracovat při řešení daného úkolu
kompetence pracovní – projevuje smysl pro kulturu a tvořivost, používá bezpečně
a účinně materiály, nástroje a vybavení. Dodržuje vymezena pravidla.
VÝTVARKA
pro děti i dospělé
1. Výchovně vzdělávací cíl
seznámit se základními znalostmi a dovednostmi v oboru
seznámit s výtvarným materiálem
umožnit rozvoj tvořivosti a fantazie
podpořit kladný vztah k výtvarnému umění
2. Obsah činnosti
kresba – tužka, pastelky, úhel, křídy, voskovky, fixy, tuš
malba – tempera, vodové barvy
práce s papírem – stříhání, lepení
prostorové vyjádření – práce s modelovací hmotou a se sádrou
netradiční materiály – přírodniny, potraviny, knoflíky, kolíčky
3. Očekávané výstupy
dítě zvládne jednoduché kresby, správně drží tužku
umí základy malby
zvládne práci s nůžkami a lepidlem, zvládne jednoduchý výrobek
naučí se základy modelování – kuličky, válečky
získá možnosti využití netradičních materiálů k výtvarné činnosti
4. Metody práce
klasické (vysvětlování, ukázka, napodobování)
aktivizující (hra, soutěž dárek – překvapení pro rodiče)
5. Klíčové kompetence
dítě se naučí komunikovat a pracovat
tvoří a přemýšlí s pomocí pedagoga
naučí se základům výtvarné tvorby a dále je využívá
dokáže dodržet pracovní postup a práci dokončit
umí spolupracovat s ostatními a respektuje jejich prostor
získá pozitivní vztah k umění a řemeslu
XV.6

Hudba

KYTARA, KYTAROVÉ UMĚNÍ
1. Výchovně vzdělávací cíl
seznámit se základními znalostmi a dovednostmi v oboru
správné držení nástroje
podpořit kladný vztah k hudbě
umožnit rozvoj vnímání hudby
2. Obsah činnosti
seznámení s nástrojem
základy hudební teorie
nácvik akordů
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první písničky a hudební skladby
3. Očekávané výstupy
žák správně drží nástroj
umí základní akordy
zvládne písničku
4. Metody práce
klasické (vysvětlování, ukázka, poslech)
aktivizující (povzbuzování, pochvala)
5. Klíčové kompetence
žák se naučí komunikovat a spolupracovat
tvoří, přemýšlí a řídí se pokyny pedagoga
naučí se základy hry na kytaru
respektuje ostatní, dovede naslouchat
rozpozná správně zahraný tón
získá pozitivní přístup ke hře na hudební nástroj
utvoří si základ do budoucna
XV.7

Jazyky

ANGLICKÝ JAZYK
pro děti i dospělé
1. Výchovně vzdělávací cíl
podporovat v dětech, mládeži a dospělých zájem o studium cizích jazyků
vést ke zvládnutí základů anglického
zlepšovat schopnost komunikace v rodném i cizím jazyce
rozvíjet správnou výslovnost
rozšiřovat slovní zásobu
rozvíjet poznatky o jiných zemích a jiných kulturách
vést k systematické práci
podporovat správné studijní návyky
podporovat rozvoj individuálních schopností
2. Obsah činnosti
výuka cizího jazyka zaměřená na získání znalostí mluvnice, na slovní zásobu, zvládnutí
frazeologie, správnou výslovnost, a na hovorové jevy potřebné pro dorozumění se
hry a soutěže zaměřené na cizí jazyk
konverzace v cizím jazyce
poslech audionahrávek v cizím jazyce
sledování videoprojekcí s využitím cizího jazyka
správné a účelné používání slovníků
využívání cizojazyčné literatury
informace o příslušné cizí zemi a její kultuře
vědomostní testy
3. Očekávané výstupy
znalost cizího jazyka
schopnost dorozumět se v cizím jazyce
poznání nových zemí a nových kultur
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účelné využívání volného času
zlepšení školního prospěchu
zvýšení možností uplatnění se na trhu práce
zlepšení studijních návyků
upevnění pracovních návyků
navázání nových kontaktů s vrstevníky
4. Metody práce
výklad
názorný příklad
procvičování
konverzace s lektorem v cizím jazyce
vzájemná konverzace mezi posluchači v cizím jazyce
poslech audionahrávek s rodilými mluvčími
5. Klíčové kompetence
komunikativní kompetence – umět komunikovat v příslušném cizím jazyce, zvládnout
cizojazyčné texty, umět se vyjádřit ústně i písemně v příslušném cizím jazyce
personální a sociální kompetence – efektivněji se učit a pracovat, dbát o další
sebevzdělávání, adaptovat se na měnící se pracovní a životní podmínky
kompetence k využívání moderních informačních technologií – pomocí znalosti cizího
jazyka zjednodušit a zkvalitnit schopnosti ovládání osobního počítače a orientace
v internetu
kompetence k pracovnímu uplatnění – mít možnost uplatnit se na zahraničním pracovním
trhu, mít větší možnosti uplatnění se na tuzemském pracovním trhu
kompetence k učení – získat a upevnit pozitivní vztah k učení a vzdělávání, umět si vytvořit
vhodný studijní režim a podmínky, umět efektivně pracovat s cizojazyčnými materiály
občanské a kulturní kompetence – uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobnostní
identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých, uznávat tradice a hodnoty svého
národa i národů druhých, mít pozitivní vztah ke světové kultuře
FRANCOUZSKÝ JAZYK
pro děti i dospělé
1. Výchovně vzdělávací cíl
podporovat v dětech, mládeži a dospělých zájem o studium cizích jazyků
vést ke zvládnutí základů anglického
zlepšovat schopnost komunikace v rodném i cizím jazyce
rozvíjet správnou výslovnost
rozšiřovat slovní zásobu
rozvíjet poznatky o jiných zemích a jiných kulturách
vést k systematické práci
podporovat správné studijní návyky
podporovat rozvoj individuálních schopností
2. Obsah činnosti:
výuka cizího jazyka zaměřená na získání znalostí mluvnice, na slovní zásobu, zvládnutí
frazeologie, správnou výslovnost, a na hovorové jevy potřebné pro dorozumění se
hry a soutěže zaměřené na cizí jazyk
konverzace v cizím jazyce
poslech audionahrávek v cizím jazyce
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sledování videoprojekcí s využitím cizího jazyka
správné a účelné používání slovníků
využívání cizojazyčné literatury
informace o příslušné cizí zemi a její kultuře
vědomostní testy
3. Očekávané výstupy
znalost cizího jazyka
schopnost dorozumět se v cizím jazyce
poznání nových zemí a nových kultur
účelné využívání volného času
zlepšení školního prospěchu
zvýšení možností uplatnění se na trhu práce
zlepšení studijních návyků
upevnění pracovních návyků
navázání nových kontaktů s vrstevníky
4. Metody práce
výklad
názorný příklad
procvičování
konverzace s lektorem v cizím jazyce
vzájemná konverzace mezi posluchači v cizím jazyce
poslech audionahrávek s rodilými mluvčími
5. Klíčové kompetence:
komunikativní kompetence – umět komunikovat v příslušném cizím jazyce, zvládnout
cizojazyčné texty, umět se vyjádřit ústně i písemně v příslušném cizím jazyce
XV.8

Ostatní

DESKOVÉ HRY
pro děti a dospělé
1. Výchovně vzdělávací cíl
seznámit s variantami deskových a her, připravit na možnost soutěžení
rozvíjet schopnosti abstraktního a logického myšleni
zvládnutí základů hry, postupné zlepšování herních dovednosti
podporovat komunikaci a schopnost spolupráce
podpořit myšlení, kreativitu a zlepšování paměti
umět se rozhodnout v kritických momentech
zlepšování jemné motoriky
rozvíjet morálně volné vlastnosti a smysl pro fair play
správné hospodaření s časem
2. Obsah činnosti
stručné seznámeni dětí s historií deskových her
rozbor, vysvětlení a pochopení pravidel různých deskových her
základy taktiky v jednotlivých hrách
strategie v jednotlivých hrách
hra na turnajích
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3. Očekávané výstupy
zlepšení paměti a abstraktního myšlení
zvládnutí pravidel různých deskových her
znalost pojmů spojených s jednotlivými hrami
zdravá soutěživost
základní uvědomění si pojmů týmový duch a spolupráce
4. Metody práce
ukázka a objasněni dílčích témat podle obsahu činnosti
cvičné pozice a jejich individuální řešení
trvalý rozvoj schopností systematického propočtu variant
hraní cvičných her a rozbor chyb
účast na soutěžích v deskových hrách
5. Klíčové kompetence:
dítě získá schopnost abstraktně myslet, rozviji představivost a předvídavost v situaci soutěžní
hry
rozvoj schopnosti koncentrace na samostatné hledání řešeni konkrétních problémů herní
pozice
rozvoj sebedůvěry a samostatnosti
schopnost vyrovnat se s neúspěchem a poučit se z vlastních chyb
KUCHAŘ
1. Výchovně vzdělávací cíl
znalost zásad správné skladby jídel a umí těchto zásad využít při sestavě jídelníčku
příprava jednoduchého jídla
dodržovat zásady správné výživy
k dodržování obecných zásad bezpečnosti a hygieny při práci s nástroji a nářadím,
kuchyňským inventářem, spotřebiči a stroji v kuchyni
utvářet a rozvíjet manuální zručnosti a vytvářet pracovní dovednosti a návyky
celkový rozvoj osobnosti žáka v návaznosti na vědomosti, dovednosti a postoje
dodržování obecných zásad bezpečnosti a hygieny při práci s nástroji a nářadím,
kuchyňským inventářem, spotřebiči
2. Obsah činnosti
odborná průprava a osvojení vědomostí a dovedností z gastronomie, zejména z technologie
přípravy jídel
skloubení vědomostí, potraviny a výživa a stolničení
příprava jednoduchých jídel (studená kuchyň, polévky, hlavní jídla, saláty, moučníky aj.)
3. Očekávané výstupy
umí připravit jednoduché jídlo
zná zásady správného stolničení
zná zásady správné výživy
umí ovládat sporák
4. Metody práce:
výklad
názorné ukázky
vysvětlení pracovních postupů
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názorné předvádění a pozorování
instruktáž a napodobování
samostatné i společné řešení problému
rozhovor, diskuse
5. Klíčové kompetence
kompetence k učení pracuje se surovinami, pomůckami a spotřebiči, pozná vlastní pokroky,
dokáže vyhledávat a využit informace v praktickém životě, samostatně pozoruje a
získané výsledky porovnává
kompetence sociální a personální – účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na
utváření příjemné atmosféry v týmu, přispívá k upevňování dobrých mezilidských
vztahů, chápe potřebu efektivně spolupracovat při řešení daného úkolu
kompetence pracovní – projevuje smysl pro kulturu a tvořivost, používá bezpečně
a účinně nástroje a vybavení. Dodržuje vymezena pravidla.
XV.9

Mateřské centrum

MATEŘSKÉ CENTRUM ZVONEČEK
1. Výchovně vzdělávací cíl
připravit děti na vstup do MŠ
seznámení s výtvarnou, hudební, tělesnou, dramatickou a sociální výchovou
umožnit rozvoj samostatnosti, přirozené a pozvolné odpoutávání od matky
podpořit kladný vztah ke kolektivu vrstevníků
seznámení s literaturou předškolního věku
ukázky čtené, vyprávěné, dramatizované
použití loutek, maňásků, knih, CD
2. Obsah činnosti
výtvarná výchova se základy malby, kresby, stříhání a lepení
hudební výchova – základy jednoduchých písniček, použití hudebních nástrojů,
rytmizace
tělesná výchova – cvičení s náčiním a na nářadí, pohybové hry a soutěže
dramatická výchova – ztvárnění písní a básní pohybem
sociální výchova – vytváření a upevňování vztahů s pedagogem a mezi vrstevníky
vyprávění klasických pohádek
dramatizace pomocí loutek a maňásků
3. Očekávané výstupy
dítě zvládne odloučení od maminky
umí držet tužku pracovat se štětcem, stříhání a lepení
naučí se mnoho dětských písniček a zkusí si doprovod na dřívka, činely, bubínek, rumba
koule, triangl…
při tělesné výchově zvládne dítě bezpečnost při cvičení, dodržování pokynů pedagoga
a zkusí cviky s obručemi, míči, švihadly, švédskou bednou, žebřinami…
naučí se secvičit a předvést rodičům krátký dramatický výstup
pod vedením si děti vzájemně pomáhají, dělají si prostor, umí vyčkat a uklízejí hračky
4. Metody práce
klasické (vysvětlování, ukázka, napodobování)
aktivizující (hra, soutěž, nadšení pro věc)
________________________________________________________________________________________________________

39
Školní vzdělávací program

5. Klíčové kompetence
dítě se naučí komunikovat a pracovat pod dohledem jiné osoby než je matka
tvoří, přemýšlí, řídí se pokyny pedagoga
naučí se základům výtvarné, hudební, tělesné, dramatické a sociální výchovy
dokáže dodržet pokyny a činnost dokončit činnost
umí spolupracovat s ostatními a respektuje jejich prostor
získá pozitivní vztah k vrstevníkům a touží po nástupu do MŠ
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