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ÚVOD 

Základní škola a Mateřská škola Prysk se ve své koncepci  zaměřuje nejen na vzdělávání 
žáků, ale  i na jejich kvalitní  společenské chování. Proto nabízíme rodičům žáků vyšších 
ročníků, zajištění programu po vyučování. Vytvořili jsme soubor  odpoledních činností pod 
názvem Kroužek volnočasových aktivit ( dále jen kroužek VA ).

HLAVNÍ CÍL 

Hlavním cílem kroužek VA je poskytnout žákům možnosti pro všestranný rozvoj, 
samostatnost v myšlení a vlastním rozhodování. Zaměříme se na tato témata :

- vzájemná úcta , respekt , tolerance, zdvořilost
- zdravé sebevědomí, sebejistota, sebeúcta
- přizpůsobivost sociálním podmínkám, kulturní návyky
- respektování individuality každého zúčastněného jedince
- výchova ke zdravému životnímu stylu
- vytvářet kladný vztah k přírodě, životnímu prostředí i materiálním hodnotám

NÁPLŇ A ORGANIZACE KROUŽKU VA

Děti se budou scházet pravidelně 4 krát týdně a to ve dnech pondělí, středa, čtvrtek a pátek, 
vždy od 13.00 hod do 15. 00 hod. V rámci dodržování hygienických zásad musí před 
započetím organizované činnosti žáci absolvovat odpočinkovou a relaxační část. Ta se může 
realizovat buď v prostorech školy nebo venku ( školní zahrada, vycházka do okolí ). Poté 
bude následovat vlastní program dle harmonogramu. V rámci připravovaných činností, budou 
žáci zapojeni do realizace dlouhodobého projektu, který je součástí Minimálního 
preventivního programu s názvem „ Normální je nekouřit “. Dále se zaměříme na plnění 
požadavků vyplývajících z rámcově vzdělávacího programu pro základní školy v oblasti 
Etické výchovy.

Harmonogram volnočasových aktivit :

Pondělí Přírodovědný kroužek
Středa Pěvecký kroužek, dramatická a literární výchova
Čtvrtek Výtvarný a rukodělný kroužek
Pátek Zdokonalování uživatelských dovedností na PC
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Účast žáků v kroužku VA je podmíněna vyplněním  Zápisního lístku. Rodiče ( zákonní 
zástupci ) na tomto formuláři zároveň vyplní  čas, ve kterém bude žák z organizované činnosti 
odcházet domů. Po dobu pobytu žáka v kroužku VA je ze strany školy zajištěn odborný 
pedagogický dozor. Žáci budou pracovat pod vedením lektora.

PROFILACE 

Kroužek volnočasových aktivit povede děti  k vyhledávání správných životních hodnot, 
nabídne realizaci  a rozvoj každého jedince podle jeho možností a dovedností.

V Prysku dne 31. 8. 2015 Mgr. Jana Vostřelová
     ředitelka školy




