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Charakteristika střediska volného času
Středisko volného času je součástí PROINTEPO – SŠ, ZŠ a MŠ s.r.o. a spadá pod její vedení.
Činnost střediska volného času zajišťují učitelé a pedagogičtí asistenti.
Provoz střediska volného času je v odpoledních hodinách, od října do června příslušného
školního roku.
Středisko volného času má v rámci své činnosti k dispozici volné třídy školy, tělocvičnu a
zahradu, keramickou dílnu. Budova PROINTEPa je bezbariérová, v dosahu MHD.
V blízkosti je k dispozici dětské hřiště.
Aktivity střediska volného času jsou též směřovány k veřejnosti. Děti mají během školního
roku možnost se zúčastnit různých soutěží a projektů, např. abilympiády pro děti a mládež.

Název ŠVP „Bavíme se pod jednou střechou“ reflektuje vizi a filozofii PROINTEPA a navazuje
tak na školní vzdělávací programy všech složek školy.

Cíle vzdělávání
Středisko volného času si klade za cíl vytvářet příjemné prostředí pro relaxaci a regeneraci sil
žáků a zároveň podnětné prostředí k jejich všestrannému rozvoji. Prioritou pro středisko
volného času je:
 vést žáky ke smysluplnému využívání volného času;
 dávat žákům prostor pro seberealizaci a sebepoznání;
 rozvíjet komunikační schopnosti žáků;
 budovat prostředí spolupráce a tolerance, respektu, názorové snášenlivosti;
 vést žáky k osvojení základů společenských hodnot.
Vzdělávání ve středisku volného času má charakter doplňku školní výuky, naplňuje zájmy a
potřeby žáků. Kompenzuje jednostrannou zátěž ze školy, poskytuje duševní hygienu, má
funkci výchovnou, vzdělávací, kulturní, preventivní, zdravotní (relaxační a regenerační),
sociální a preventivní, rozvíjí schopnosti, znalosti, dovednosti, talent a upevňuje sociální
vztahy.
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Středisko volného času a náplň jeho činností napomáhá i inkluzivnímu vzdělávání, rozvíjí
osobnost dítěte, toleranci k odlišnostem i zájmům jiných dětí.
Rozvíjí klíčové kompetence v návaznosti na základní vzdělávání: kompetence k učení, k řešení
problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní).
Navazuje také na průřezová témata rámcových vzdělávacích programů: rozvíjí kompetence a
dovednosti v oblasti osobnostní a sociální výchovy, výchovy demokratického občana,
výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní, environmentální,
mediální a etickou výchovu.

Délka a časový plán vzdělávání
Pro činnost zájmových kroužků je sestaven tematický plán. Plán je tvořen na období říjen –
červen s platností na jeden školní rok. Při jeho aplikaci se přihlíží k aktuálnímu složení žáků,
jejich zdravotnímu stavu a individuálním potřebám a dalším podmínkám činnosti střediska
volného času. Jedenkrát za rok je provedeno hodnocení (červen příslušného školního roku).
Nabídka, přihlášky a organizace zájmových kroužků se chystá v měsíci září. Za poskytnutí
nabídky, anotace náplně kroužků a časovou organizaci zodpovídá vedoucí učitelka.
Zájmový kroužek trvá 45 – 60 minut dle náplně a provozních možností každého kroužku,
opakuje se v týdenním režimu.

Formy vzdělávání
1. Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost
Jedná se o činnost stálých zájmových kroužků, které organizuje středisko volného času.
2. Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost
Jedná se o jednorázové akce, např. sportovní odpoledne, taneční zábavy, divadelní
představení, zapojení do sportovních soutěží, organizace seminářů, školení, besed,
příměstské tábory.
3. Táborová činnost a další činnost spojené s pobytem mimo školu (středisko volného
času)
Jedná se o tábory pořádané na externích místech (letní, zimní).
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4. Osvětová činnost k prevenci sociálně patologických jevů
Cílem je napomáhat k vytváření a rozvoji vlastní osobnosti, aktivní zapojení do veřejného
života. Zájmové vzdělávání je významným prvkem prevence šíření rizikového chování mezi
dětmi.
5. Individuální práce, zejména vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí
V rámci zájmového vzdělávání se jedná o podchycení nadaných a talentovaných dětí.

Naše středisko volného času se soustředí především na pravidelnou zájmovou činnost.
Nedílnou součástí všech aktivit je působení v rámci prevence sociálně patologických jevů a
hledání talentů mezi našimi dětmi a podpora jejich nadání. Příměstské tábory jsou
organizovány dle zájmu rodičů.

Obsah vzdělávání
Program střediska volného času vychází z tematických plánů jednotlivých zájmových
kroužků. Tematické plány připravují jednotliví pedagogičtí pracovníci vzhledem k náplni
kroužku, přizpůsobují nabídku činností speciálním vzdělávacím potřebám dětí v kroužku a
podmínkám vzdělávání.

Podmínky vzdělávání dětí se specifickými potřebami
Středisko volného času se nachází v bezbariérových prostorách PROINTEPO – SŠ, ZŠ a MŠ
s.r.o. Činnost zájmových kroužků je vedena kvalifikovaným personálem – učitelé a
pedagogičtí asistenti. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v
rámci střediska volného času jsou zajištěny formou podpůrných opatření a v souladu
s Doporučeními školských poradenských zařízení. Na uplatňování podpůrných opatření
družina spolupracuje se Školním poradenským zařízením.
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Popis přijímání uchazečů
Přijímání uchazečů se řídí kapacitními možnostmi jednotlivých zájmových kroužků
vycházejících z podmínek zařízení a zájmem uchazečů. Zájemci vyplňuji závaznou přihlášku
do kroužků v měsíci září. Přihláška obsahuje jméno a příjmení dítěte (žáka), datum narození,
třídu, bydliště, uvedení zájmového kroužku včetně časového rozpisu, datum a podpis
zákonného zástupce. Přihlášky eviduje vedoucí učitelka, která předává seznam přihlášených
dětí jednotlivým vedoucím kroužků.

Podmínky průběhu vzdělávání

Středisko volného času provozuje zájmovou činnost dle Plánu práce pro příslušný školní rok,
zpravidla od října do června v odpoledních hodinách. Obsah činností v jednotlivých
zájmových kroužcích je dán Tematickými plány zájmových kroužků.
Denní provoz SVČ v uvedeném období probíhá dle časového harmonogramu a týdenního
rozvrhu zájmových kroužků.
Žáky, kteří do zájmového kroužku dochází ze školní družiny, si vedoucí kroužku vyzvedává ve
školní družině. Žáci, kteří nedocházejí do školní družiny, přicházejí do prostoru konání
zájmového kroužku samostatně nebo s doprovodem asistenta pedagoga.
Po skončení zájmového kroužku žáci přecházejí zpět do školní družiny, nebo odcházejí domů
samostatně nebo v doprovodu pověřené osoby. Rodiče čekající na žáky se zdržují
v prostorách tomu určených (čekárny v budově školy).

Ukončování průběhu vzdělávání
Ukončování vzdělávání v zájmovém kroužku SVČ je dáno časovým plánem práce v zájmovém
kroužku.
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V případě hrubého porušení Vnitřního řádu SVČ (například při opakovaných projevech
nesnášenlivého chování a diskriminace) může být účastník zájmového vzdělávání po
projednání se zákonným zástupcem vyloučen ze zájmového kroužku.

Popis materiálních podmínek
Středisko zájmových činností se nachází v bezbariérové budově PROINTEPO – SŠ, ZŠ a MŠ
s.r.o. Pro svou činnost využívá volných tříd dle potřeby, keramickou dílnu, tělocvičnu a školní
zahradu, která disponuje pískovištěm, zahradním domkem a hřištěm.

Popis personálních podmínek
Provoz střediska volného času je zajištěn kvalifikovanými pedagogickými pracovníky, tj.
učiteli a pedagogickými asistenty.

Popis ekonomických podmínek
Financování činnosti střediska volného času je zajištěno PROINTEPO – SŠ, ZŠ a MŠ s.r.o.
Zájmové kroužky jsou poskytovány bezplatně.

Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví
V rámci ochrany zdraví se dbá na zásady správné životosprávy a hygieny. Při pracovních a
výtvarných činnostech jsou využívány ochranné oděvy a pomůcky. Po ukončení činnosti jsou
pracovní místa uklizena a děti si myjí ruce. Děti mohou použít umyvadlo ve třídě nebo na
toaletách. V zařízení jsou k dispozici tři toalety, na které děti odcházejí samy na požádání
nebo v případě potřeby za doprovodu pedagogického asistenta. Při sportovních aktivitách se
žáci převlékají do vhodného sportovního oblečení a obuvi.
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Ustanovení o BOZP uvedená ve školním řádu jsou platná i pro činnost střediska volného
času. Žáci jsou seznámeni s vnitřním řádem střediska volného času a poučeni o BOZP vždy při
zahájení činnosti zájmového kroužku (v první hodině) a poté dle potřeby.

Evaluace
Činnost jednotlivých zájmových kroužků je pravidelně evaluována jednou za rok – červen
příslušného školního roku.
Získané poznatky jsou aplikovány v dalším období do fungování a nabídky zájmových
kroužků.
Pro každý rok je sestaven plán práce.

Autorský kolektiv ŠVP „Bavíme se pod jednou střechou“
Na tvorbě ŠVP se podílely: PhDr. Jarmila Karpašová, Mgr. Magda Zerzánová

V Hradci Králové, 1. 9. 2016
PhDr. Jarmila Karpašová
ředitelka školy

