
ZÁJMOVÉ KROUŽKY A NADSTANDARDNÍ PÉČE V SoZŠ INTEGRÁL  

(platnost od 23. 11. 2020 do odvolání krizových opatření Vlády ČR) 

 

Prezenční činnost školního klubu je možná pro účastníky, kteří se mohou podle výše 

uvedených pravidel účastnit prezenčního vzdělávání za podmínky, že ve skupině by měli být 

žáci z jedné třídy školy/ jednoho ročníku. Z tohoto pravidla vycházíme při organizaci 

zájmových kroužků a nadstandardní péče. Výjimkou jsou jen útvary navštěvované žáky 1. - 4. 

ročníku, kde při jejich sestavení kopírujeme složení skupin školní družiny. 

Realizovány jsou jen aktivity vedené pracovníky školy, kteří jsou jejími zaměstnanci. Vstup 

třetích osob (mimo děti, žáky a zaměstnance) do prostor školy je totiž obecně možný jen v 

důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem 

třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, kontrolní orgány (např. 

ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení (PPP, SPC), krajské hygienické stanice, 

osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby. 

Od 23. 11. 2020 bude provoz školního klubu zajištěn způsobem uvedeným dále. Časy konání 

jednotlivých útvarů zůstávají beze změny, přesto je raději znovu uvádím. 

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY  

Lego kroužek (robotika) – realizován externím poskytovatelem → bohužel zrušen do  

odvolání zákazu vstupu třetích osob do prostor školy  

Kroužek výtvarný – upraveno složení skupin – 1. + 2. třída, 3. + 4. třída – obě ve středu  

14:00-15:20 

Sportovní hry – kroužek bohužel zrušen do odvolání zákazu sportovních činností a zákazu  

provozu a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (tj. včetně jejich  

pronájmů) 

Kroužek informatiky – beze změn – úterý 15:20 –16:00 

Kroužek logiky – forma online - o přesné podobě a času bude informovat vedoucí kroužku 

Hra na kytaru – beze změn – individuální setkávání podle známého harmonogramu 

Vaření s rodilým mluvčím – účastníci budou rozděleni podle ročníků a budou se střídat 1x za  

14 dní – o přesné podobě rozhodne vedoucí kroužku – pondělí 13:20-14:40 

Filmové a grafické umění v AJ – beze změn – žáci jednotlivých ročníků budou vzhledem  

k velikosti učebny od sebe vzdáleni min. 2 metry a budou vybaveni rouškami – čtvrtek  

14:40-16:00  

  



Bytové divadlo - svoji činnost zahájí od 30. 11. 2020 – s informacemi o podobě a čase vás  

bude kontaktovat vedoucí kroužku 

 

NADSTANDARDNÍ PÉČE 

Skupinová speciální náprava – beze změny podle známého rozvrhu 

Grafomotorika – beze změny podle známého rozvrhu 

Individuální logopedie – beze změn dle známého harmonogramu 

Individuální speciální náprava - beze změn dle známého harmonogramu 

MAXÍK - beze změn dle známého harmonogramu 

Pravidelná setkávání se školním psychologem - beze změn dle známého harmonogramu 

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování – beze změn dle původního rozpisu,  

neboť se jedná o homogenní skupiny tříd 

Nácvik sociálních dovedností – 1. skupina beze změny – každý týden ve čtvrtek  

13:30-14:10 

 2. skupina – účastníci budou rozděleni podle ročníků a budou se střídat 1x za 14 dní –  

6. třída 26. 11. a 10. 12.; 7. třída – 3. 12. a 17. 12.; vždy ve čtvrtek 15:00-15:40 

Arteterapie – 1. skupina - účastníci budou rozděleni podle ročníků a budou se střídat 1x za 14  

dní – 3. třída 26. 11. a 10. 12.; 2. třída – 3. 12. a 17. 12.; vždy ve čtvrtek 13:00-14:20 

2. skupina - beze změny – každý týden ve čtvrtek 14:45-16:05  

Canisterapie – pro velkou věkovou rozmanitost žáků bohužel zrušena do odvolání příkazu o  

povinné homogenitě tříd 

Dramaterapie – 5. třída prezenčně od 23. 11. 2020 – úterý 13:00–14:20  

ostatní útvary začnou svoji činnost od 30. 11. 2020 – s informacemi o podobě a čase  

vás bude kontaktovat terapeutka 

Muzikoterapie – pouze žáci 3. a 4. třídy – každý čtvrtek 14:05 – 14:45 


