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2. Charakteristika stanice zájmových činností
Stanice zájmových činností je součástí centra Arpida, které je umístěno v krajském městě České Budějovice mezi sídlišti Vltava a Máj,
přičemž se nachází v sousedství chráněné oblasti jihočeských rybníků. Dostupnost je velmi dobře zprostředkována díky MHD. Pravidelná
doprava některých klientů je též zajišťována ve spolupráci s ČMP (českou maltézskou pomocí) České Budějovice, o.p.s. V areálu centra Arpida
je též zřízeno parkoviště pro jeho klienty a návštěvníky.
Práce škol a školských zařízení při centru Arpida je integrální součástí komplexní péče, kterou poskytuje centrum Arpida dětem a mládeži
s tělesným (motorickým), mentálním a kombinovaným postižením v duchu uceleného systému rehabilitace.
Dle rejstříku škol sdružuje škola:
• mateřskou školu
• základní školu
• základní školu praktickou
• základní školu speciální včetně rehabilitačního vzdělávacího programu
• praktickou školu dvouletou
• speciálně pedagogické centrum
• přípravný stupeň základní školy speciální
• stanici zájmových činností
• školní družinu
• školní jídelnu
Stanice zájmových činností je součástí komplexní péče, kterou poskytuje centrum Arpida. Náplň činnosti jednotlivých zájmových útvarů
navazuje, rozšiřuje a doplňuje vzdělávání žáků. Nabízí nejen vyplnění volného času v odpoledních hodinách, ale nabízí smysluplnou činnost.
která má jasné výchovné a vzdělávací cíle sestavené podle specifických zvláštností, potřeb a možností žáků s tělesným, mentálním a se
souběžným postižením více vadami.
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3. Cíle vzdělávání
Stanice zájmových činností považuje za své hlavní výchovné a vzdělávací cíle směřující k žákům:
• naučit základním znalostem a řemeslným dovednostem
• rozvíjet smyslové vnímání
• rozvíjet individuální schopnosti
• podporovat soběstačnost
• rozvinout cit pro materiál
• rozvíjet tvořivost, představivost a fantazii
• podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování
• podporovat snahu řešit daný problém, navrhovat řešení
• podpořit rozvoj jemné i hrubé motoriky
• rozvíjet schopnost komunikace
• rozšiřovat slovní zásobu
• podporovat kladné vztahy mezi žáky
• vytvářet potřebu projevovat city v prožívání různých situací
• naučit žáky spolupracovat – ve dvojicích, v kolektivu
• zvládat základní herní situace
• orientovat se v postupu práce
• umožnit diskusi a rozvíjet ji
• probudit a podporovat smysl pro fair-play
• respektovat osobní prostor – pracovní prostor
• podporovat a rozvíjet správné hygienické návyky
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4. Délka a časový plán vzdělávání ve stanici zájmových činností
Délka zájmového vzdělávání je 1 školní rok.

4.1 Časový plán zájmových kroužků
Časový plán zájmových kroužků pro aktuální školní rok je obsažen v Příloze č. 2.
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4.2 Roční Časový plán SZČ
Září:
•
•
•
•
•
•
•

zajištění vedoucích kroužků, průzkum zájmu dětí a rodičů o práci v jednotlivých kroužcích
sestavení přehledu termínů schůzek
vytvoření plánů činnosti, cílů, obsahu, metod
zpracování závazných přihlášek
zajištění potřebných pomůcek, nákup materiálu
příprava záznamů o práci v zájmovém útvaru /třídnice kroužků/
úklid pomůcek, potřeb, materiálu z pobytu rodin a letního tábora do vymezených prostor centra Arpida

Říjen:
• dokončení plánů činnosti na základě seznámení s věkem, individuálními možnostmi, schopnostmi a dovednostmi dětí, které mají zájem
v kroužcích pracovat
• zahájení činnosti kroužků
• Školení s lektory pomocníky a dobrovolníky (Záznam a osvědčení o provedeném poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
zaměstnanců na pracovišti; Záznam o provedeném základním školení zaměstnanců při nástupu na pracoviště o požární ochraně; Dohody
o dobrovolnické činnosti)
• vypracování přehledu dětí přihlášených na kroužky dle závazných přihlášek – podklad složenek pro účtárnu
• vypracování dotazníků pro lektory a pomocníky zájm. kroužků pro šk.rok 2010-2011 a následně zpracovat informace
• přehled údajů o lektorech a pomocnících lektorů pro účtárnu jako podklad pro dohody a odměny
• vypracování písemných informací pro lektory a pomocníky o možnostech pravidelných konzultací o činnosti kroužků a jednotlivých
dětech
Listopad:
• zkoušky zájmového kroužku zpěváčci a zajištění muzikantů na hudební doprovod pro vystoupení na Andělské aukci
• personální a materiální zajištění příprav a průběhu akce pečení perníčků
• personální a materiální zajištění příprav a průběhu mikulášské besídky, včetně programu
• personální a materiální zajištění příprav a průběhu vánočních tradic, včetně programu
• vyhodnocení aktuálního stavu dětí a lektorů, pomocníků, dobrovolníků na kroužcích
• vyhodnocení aktuálního stavu materiálního vybavení na kroužcích
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•
•

plánování dalších konkrétních činností na vybraných zájmových kroužcích
příprava programu na vánoční besídku škol při centru Arpida

Prosinec:
• mikulášská besídka a vánoční tradice
• školení dobrovolných pomocníků na jednorázové akci (záznam o provedeném základním školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
požární ochraně zaměstnanců při nástupu do zaměstnání)
Leden:
• uložení zbývajícího materiálu, potřeb, pomůcek a rekvizit po vánočních tradicích
• příprava dalších programů muzikoterapeutických kroužků na zimní téma
• oprava rozbitých hudebních nástrojů, výroba nových
• kontrola docházky žáků na zájmové kroužky
• zpracování přehledu dětí přihlášených na kroužky jako podklady pro účtárnu pro II. pololetí
• telefonické dohody o zapůjčení kostýmů na dětský karneval
• zajišťování dárků do tomboly na dětský karneval
• nákup materiálu na kreativní tvorbu při karnevalu
• zajištění dobrovolníků na přípravu, průběh a úklid karnevalu
• přehled materiálu a pomůcek potřebných na další činnost zájmových kroužků
• informace o připravovaném Dětském karnevalu na nástěnku a recepci
Únor:
• průběžné odborné praxe studentů ze Zdravotně sociální fakulty JU v ČB – Katedra spec.ped. (letní semestr) - školení (záznam o
provedeném základním školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně zaměstnanců při nástupu do zaměstnání – praxe)
Březen:
• přihlášky a další potřebné písemnosti k Letnímu pobytu rodin na Bukové
• seznámení praxí s činností kroužků, s potřebami a specifiky jednotlivých žáků navštěvujících kroužky
• zjištění personálních změn a úprava činnosti kroužků v závislosti na změnách rozvrhu studentů v letním semestru
• příprava Zpěváčků na pěveckou soutěž Konvalinka
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Duben:
• příprava Velikonočních tradic
• materiální a personální zajištění Velikonočních tradic
• pečení perníčků
• velikonoční výzdoba
• příprava žáků na Konvalinku – Pěvecká soutěž pro žáky speciálních škol
• pěvecká soutěž
Květen:
• příprava materiálu a personálního zajištění Dětského dne
• realizace Dětského dne
• příprava Letního pobytu rodin
• škola v přírodě žáků centra Arpida
• příprava muzikoterapeutického programu pro týdenní pobyt Denního stacionáře
• pomoc s přípravou pomůcek a potřeb na pobyt Stacionáře
• jarní týdenní pobyt Denního stacionáře a Stacionáře pro dospělé na Bukové
• písemná závěrečná hodnocení průběhu praxí studentů Zdrav. Soc. fak. ve SZČ
Červen:
• úklid a uložení materiálu po Dětském dni
• příprava Letního pobytu rodin
Červenec:
• finální příprava pobytu rodin
Srpen:
• realizace Letního psychorehabilitačního pobytu pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením
• vrácení kostýmů do půjčovny, pomůcek do M-Centra pro mladou rodinu
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5. Formy a obsah vzdělávání ve stanici zájmových činností
Formy:
1. Příležitostné:
Mikulášská besídka, Vánoční tradice, Vánoční besídka, Dětský karneval, Velikonoční tradice, Dětský den, Pečení perníčků
2. Pravidelné:
zájmové kroužky
3. Táborová činnost:
Letní psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením – 1. týden v srpnu; pomoc s přípravou Letního tábora pro děti centra
Arpida s asistencí
Nabídka a obsahová náplň zájmových kroužků stanice zájmových činností centra Arpida pro aktuální školní rok je obsažen v Příloze č. 3.
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6. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve stanici
zájmových činností
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou ti žáci, kteří mají přiznaná podpůrná opatření 1. až 5. stupně podle školského zákona
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 27/2016 sb. zákona ve znění pozdějších předpisů. Podle nich stanice zájmových činností postupuje při
uskutečňování zájmových činností.
Všechny prostory, které využívá stanice zájmových činností náleží do areálu centra Arpida, jsou bezbariérové a vhodně zařízené pro děti a
žáky s tělesným postižením a se souběžným postižením více vadami.
Stanice zájmových činností spolupracuje se základní školou při centru Arpida a příslušným školským poradenským zařízením, za nezbytnou
považujeme spolupráci v oblasti:
• komunikace s vedením škol a učiteli z důvodu organizace zájmových aktivit a jednorázových akcí, které stanice zájmových činností
nabízí dětem a žákům škol při centru Arpida
• komunikace s učiteli z důvodu provázanosti individuálního přístupu u jednotlivých dětí a žáků
• komunikace při návrhu doporučení ze strany SPC
• přiznání vhodných podpůrných opatření ze strany SPC a jejich správného poskytování ze strany školy i školní družiny
• pomoci při zabezpečení potřebných kompenzačních a didaktických pomůcek
Při práci s žáky dodržujeme tyto zásady:
• respektujeme individualitu a možnosti dětí a žáků
• řídíme se doporučením, které vydalo příslušné školské poradenské zařízení
• vytváříme optimální pracovní prostředí včetně vstřícné pracovní atmosféry
• zajišťujeme žákům vhodné kompenzační a didaktické pomůcky
• dbáme na to, aby děti a žáci mohli své znevýhodnění kompenzovat jinými činnostmi
• zapojujeme děti a žáky v co nejvyšší možné míře do všech zájmových vzdělávacích činností
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7. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončování vzdělávání ve stanici
zájmových činností
Zájmové kroužky jsou připravovány přednostně pro žáky centra Arpida, kteří navštěvují školní družinu při centru Arpida. Dále pak pro děti
mateřské školy centra Arpida. Do kroužků jsou přijímáni také žáci jiných speciálních škol v Českých Budějovicích, kteří mají zdravotní
postižení, ambulanti centra Arpida, případně děti se zdravotním postižením z jiných škol nebo bývalí klienti centra Arpida.
Žáci se na kroužky přihlašují na celý školní rok nebo na 1. či 2. pololetí školního roku. V případě nevyjasněného zájmu nabízíme rodičům
možnost vyzkoušet, která činnost žáka nejvíc zaujme a rozhodnout se nejlépe do 14 dnů od zahájení činnosti kroužku.
Ukončení docházky na kroužek je možné kdykoliv v případě dlouhodobého onemocnění nebo únavy žáka (dle zdravotního stavu).
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8. Popis materiálních podmínek ve stanici zájmových činností
Stanice zájmových činností využívá pro přípravu a realizaci programu kroužků stávající prostory centra Arpida, vždy po dohodě
s odpovědnými pracovníky. V odpoledních hodinách, kdy kroužky pracují, využívají prostory arteterapeutického ateliéru, počítačovou učebnu,
tělocvičnu, jídelnu, místnost u velkého krbu a některé třídy.
Pro uskladnění pomůcek a materiálu využívá SZČ vyhrazený prostor ve sklepě.
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9. Popis personálních podmínek ve stanici zájmových činností
Vedoucí – lektoři zájmových kroužků SZČ a jejich pomocníci jsou vedoucím pracovníkem SZČ pečlivě vybírání z řad studentů Jihočeské
univerzity, především ze Zdravotně sociální fakulty a Teologické fakulty. Nejvýrazněji bývají zastoupení studenti oboru Pedagog volného času.
Podmínkou obsazení místa lektora kroužku jsou praktické zkušenosti v zájmovém oboru. Např. absolventi Keramické školy nebo
několikaletá praktická zkušenost s prací v keramickém kroužku.
V roli pomocníka lektora kroužku jsou opět většinou studenti, ale významnou část doplňují též pomocníci z řad rodičů dětí navštěvujících
centrum Arpida.
Další část pracovního týmu SZČ tvoří několik lidí, kteří při činnosti kroužku pokračují v realizaci svých dlouholetých zájmů a koníčků,
kterým odrostly vlastní děti a kteří pracují v naprosto odlišném oboru.
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10. Popis ekonomických podmínek ve stanici zájmových činností
Pro činnost kroužků, pro tradiční velké jednorázové akce a přípravy tábora a pobytu získáváme potřebný materiál a pomůcky z různých
zdrojů. Část pomůcek, především výtvarných, nakupuje centrum Arpida. Dalším významným zdrojem jsou pravidelné i jednorázové příspěvky
většinou materiální od sponzorů z řad rodičů a přátel centra Arpida. Spolehlivým partnerem při zajišťování potřebných pomůcek na jednorázové
akce je M-Centrum pro mladou rodinu v ČB. Nepřehlédnutelnou část potřebného materiálu si zajišťují vedoucí jednotlivých zájmových kroužků
dle vlastního uvážení, možností a vlastních nápadů založených na různém stupni kreativní tvořivosti. Mnoho pomůcek využívaných pro činnost
kroužků a při větších akcích je také z dlouholetých zásob vedoucí pracovnice SZČ. Literaturu s vhodnými náměty pro činnost kroužků i náměty
pro kreativní tvorbu jednorázových nabízí vedoucí pracovnice Stanice zájmových činností většinou z vlastní bohaté knihovny a od několika
rodičů, kteří cíleně vyhledávají vhodnou literaturu pro podporu rozvoje dětí dle dlouholetých vlastních zkušeností.
Další potřebnou literaturu objednává centrum Arpida.
Významnými partnery při zajišťování pomůcek a náplně programu jsou například: Půjčovna divadelních kostýmů Jihočeského divadla,
Kulturně organizační středisko – Divadlo KOS a Oddělení ekologické výchovy a propagace ZOO Ohrada Hluboká n. Vlt. Spolehlivá je také
spolupráce s internetovým obchodem potřeb pro kreativní tvorbu.
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11. Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve stanici zájmových činností
Před za hájením činnosti kroužků jsou všichni lektoři i pomocníci kroužků, dále pomocníci při realizaci velkých akcí seznámeni s:
• vnitřním řádem centra Arpida
• požárním evakuačním plánem
• požárním řádem
• metodickým pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních
Absolvují základní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně zaměstnanců při nástupu do zaměstnání – brigádníci a
praxe.
Konkrétně jsou seznámeni s místností, ve které mohou realizovat činnost kroužku nebo ve které bude probíhat jednorázová akce.
Vedoucí pracovnice SZČ seznámí lektora i pomocníky se specifickými problémy dětí a upozorní na některé zvláštnosti (doprovod žáka na
toaletu, asistence při hygieně, atd.).
Všechny děti jsou při zahájení činnosti kroužku poučeni o bezpečnosti při práci.
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