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ŠABLONY II.  

 

MŠMT jako Řídící orgán OP VVV v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušené vykazování –  

Šablony II rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt s názvem “Zvýšení efektivity společného vzdělávání v ZŠ, 

MŠ a ŠD. Na základě tohoto rozhodnutí budou v letošním školním roce realizovány volnočasové kluby pro 

účastníky školní družiny a základní školy. Aktivita klubu je nově zřízenou aktivitou a účastníkům je 

poskytována zdarma.  

Ve školním roce 2019/2020 budou realizovány tyto kluby: 

a) čtenářský - ŠD 

b) klub zábavné logiky a deskových her - ŠD 

c) badatelský klub - ŠD 

d) klub komunikace v cizím jazyce – ZŠ 

e) čtenářský - ZŠ 

 

Náplně činností a způsob realizace:  

Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny a školního klubu. Aktivita má formu volnočasové 

aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků. Takto získané znalost, dovednosti a kompetence se 

také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.  

a) čtenářský klub  

Tři pilíře činnosti čtenářského klubu: 

 Účastníci si přímo v klubu čtou knihy dle svého výběru (tzv. dílna čtení). 

 Účastníci si doporučují knihy navzájem (rozhovor o domácí četbě, případně o četbě v rámci klubu). 

 Účastníci odcházejí s knihou domů (půjčí si ji z klubové knihovničky). 

b) klub zábavné logiky a deskových her 

Činnost v klubu zábavné logiky a deskových her vede k rozvoji logického (ale i informatického) 

a strategického myšlení účastníků. 

c) badatelský klub 

Činnosti badatelského klubu je zaměřena na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných, technických 

a společenskovědních oborech a na zvyšování funkční gramotnosti těchto oborech s možností využití 

polytechnických pomůcek s důrazem na zatraktivnění technického, přírodovědného a environmentálního 

vzdělávání včetně motivace žáků k dalšímu technickému a přírodovědnému vzdělávání. 
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d) klub komunikace v cizím jazyce  

Činnost klubu komunikace v cizím jazyce bude zaměřená na zejména rozvoj komunikačních schopností 

v cizím jazyce. 

Příklady činností:  

 dramatická výchova v cizím jazyce 

 skupinová práce (překlady textů písní z cizího jazyka do češtiny 

 projektová výuka v cizím jazyce 

e) čtenářský 

Tři pilíře činnosti čtenářského klubu: 

 Účastníci si přímo v klubu čtou knihy dle svého výběru (tzv. dílna čtení). 

 Účastníci si doporučují knihy navzájem (rozhovor o domácí četbě, případně o četbě v rámci klubu). 

 Účastníci odcházejí s knihou domů (půjčí si ji z klubové knihovničky). 

 

 

 

 


