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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO KLUBU 2017 – 2018 
 

 

1. Volnočasové aktivity 

Navazují na školní vyučování a pro žáky slouží jako využití volného času v době mezi výukou. 

Vytváří  prostor pro relaxaci, rozvoj tvořivosti i fantazie. Prostřednictvím tohoto působení rozvíjíme také osobnost dítěte. 

Zohledňují se individuální přání. Žáci jsou vedeni k pěknému a  společenskému chování, slušnému vystupování, k 

rozumnému využívání  volného času.   

Aktivity probíhají v multifunkční učebně, pokud vedoucí neurčí jinak. 

Časové rozvržení volnočasových aktivit 

Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek  (J. Bartoň) 

7.35 hod. – 7.55 hod. 

Pondělí, úterý, středa, čtvrtek (J. Bartoň) 

9.40 hod. – 9.55 hod.  

Pondělí 

13.30 hod. – 14.00 hod. (J. Bartoň) 

Středa 

14.00 hod. – 16.00 hod. (J. Bartoň) 

Čtvrtek  

13.30 hod. – 14.00 hod. (J. Bartoň) 
 

2. Kroužky  

Probíhají pod vedením jednotlivých vedoucích v odborných pracovnách a je zde stanovena úplata 300,- Kč za pololetí  a 

žáka. 
 

Zkratk

a 

Název Vyučující 

CČ Cvičení z češtiny BAČ/1 středa 7.00 hod. – 7. 45 hod. 

CM Cvičení z matematiky HRA/1 úterý 7.00 hod. – 7. 45 hod. 

ŠČ Školní časopis FAJ/1 středa 14.00 – 14.45 hod. 

F Florbal ŠEK/1 středa 14.00 hod. – 14.45 hod., MIK/1 středa 14.00 

hod. – 14.45 hod. 

KET Příprava na KET HAN/4 pondělí 7.00 hod. - 7.45 hod, úterý 7.00 hod – 7.45 

hod., čtvrtek 7.00 hod. – 7. 45 hod., pátek 7.00  hod. – 7.45 

hod. 

KV Keramika a výtvarka BAP/2 středa 14.00 hod – 15.30 hod.  

ŽP Žákovský parlament BAČ/1 pondělí 7.00 hod – 7.45 hod., FAJ/1 pondělí 7.00 hod 

– 7.45 hod 

PK Pěvecký kroužek KOU/2 středa 14.00 hod – 15.30  hod. 

 

3. Společná ustanovení 

V kroužcích jsou vedeny výkazy kroužků  ve volnočasových aktivitách seznam docházejících žáků. 

Poučení o bezpečnosti a chování provádí u kroužků vedoucí kroužku na počátku roku a u volnočasových aktivit vedoucí 

školního klubu vždy před zahájením aktivit. 
 

V Kroměříži 1. 9. 2017        
                                                           

______________________                                                                                               ____________________      

  vedoucí školního klubu                                                                                                              ředitelka školy 


