
Zakládáme školní klub díky Nadaci OKD 

V loňském školním roce naše ZŠ U Lesa v Karviné uspěla při výběrovém řízení Nadace OKD a získala 

200 000 Kč na vybudování školního kloubu. 

Hlavním cílem projektu je zrekonstruovat a vybavit suterénní místnost naší školy, která bude sloužit 

jako zázemí školního klubu a školní knihovny a bude sloužit nejen k setkávání žáků, jejich zdravotně 

postižených spolužáků, rodičů a pedagogů, ale také k realizaci projektů a akcí školy a to v době 

dopolední výuky i v odpoledních hodinách.   

Realizací této myšlenky by naše škola mohla dostát vizi sdílené integrace, kde zdraví a postižení, žáci, 

pedagogové i rodiče prožívají a realizují společně výuku, práci i zábavu. Školní klub jako prostor pro 

společné sdílené volnočasových a odpočinkových činností zdravých a postižených žáků naší školy a 

příp. jejich rodičů je důležitým milníkem v procesu "povýšení"školní  integrace do oblasti občanské a 

komunitní správy veřejných věcí a v procesu výchovy tolerantních a odpovědných osobností. Naše 

škola si klade tyto cíle a věří, že školní klub bude přidanou hodnotou doposud nabízených aktivit 

v procesu výchovy, vzdělávání a zabezpečování volnočasových činností pro žáky školy. 

Škola disponuje suterénními prostarami, do kterých je bezbarierový přístup. Doposud tyto místnosti 

sloužily jako sklad lavic Tyto a přilehlé prostory jsou vhodné pro zřízení školního kolubu, knihovny, 

odpočinkové místnosti a také pro fitness. Našim cílem je postupně tyto nevyužité prostory přebudovat 

ve funkční celek nabízející dětem, rodičům zázemí pro volnočasové aktivity a prostor pro 

sebevzdělávání a odpočinek.  

Od února tohoto roku jsme provedli tyto práce: 

- vyklizení prostoru,rekonstrukci elektroinstalace, nové omítky, sádrokartonové podhledy (schovají 

trubky a vedení plynu a vody),topení. Nakoupili jsme stoly, židl,e,položili podlahové krytiny, provedli 

výmalbu obou místbostí, nakoupili nábytek a uspořádali stoly a židle. 

Do konce ledna 2010, kdy má být tento projekt hotov nás čeká ještě dokoupení nábytku a estetizace 

obou místností. 

  Chceme být přátelskou, svobodnou, tvořivou školou. Našim cílem je poznávat, objevovat, prožívat, 

učit se a tvořit v přátelském, klidném prostředí.Přejeme si, aby naši žáci prožili šťastný, smysluplný 

život, zařadili se úspěšně do světa práce, celospolečenského dění a uměli se svobodně a správně 

rozhodovat v různých životních situacích. 

Přátelské prostředí vytvářejí lidé, kteří ve škole pracují nebo s námi spolupracují. Za společný cíl 

pedagogů, pracovníků školy, žáků i rodičů považujeme  

- klidné, bezpečné prostředí, které je prosycené vstřícností, vzájemností, důvěrou, spoluprací, radostí z 

dílčích i společných úspěchů. 

- soužití, založené na vzájemném respektu a porozumění. 

- partnerské vztahy, ve kterých se domlouváme, vyhodnocujeme, hledáme nové cesty, vedeme dialog, 

spolupracujeme a pomáháme si. 

- příjemný prostor školy, jenž dotváří pozitivní klima, a na němž se podílejí učitelé, žáci a př. rodiče. 


