Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235
544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499320901, e-mail: skola@zsschsady.cz

Vnitřní řád školního klubu
1. Všeobecná ustanovení
1.1. V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst. 1, vydává ředitel školy vnitřní řád
školního klubu.
1.2. Školní klub je zřízen v souladu s vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.
1.3. Podle § 2 vyhlášky se zájmové vzdělávání uskutečňuje zejména těmito formami: a)
příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností nespojenou
s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro
zájmové vzdělávání, b) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností, f) využitím
otevřené nabídky spontánních činností.
1.4. Činnost školního klubu je určena pro žáky 2. stupně a také pro žáky 5. ročníku, kteří nejsou
zapsáni ve školní družině.
1.5. Školní klub vykonává činnost ve dnech školního vyučování, může vykonávat činnost i ve
dnech, kdy neprobíhá školní vyučování, a to včetně školních prázdnin.
1.6. Za provoz školního klubu zodpovídá určená vychovatelka.
1.7. Počet účastníků otevřené činnosti školního klubu je dán kapacitou školního klubu, tj.
maximálně 30 přítomných žáků.
2. Práva žáků
2.1. Účastnit se činnosti školního klubu za podmínek stanovených tímto řádem.
2.2. Využívat zařízení a vybavení školního klubu.
2.3. Požádat vychovatelku o pomoc při řešení obtížných situací.
2.4. Vhodným způsobem vyjadřovat své názory.
2.5. Poskytnutí ochrany před jakoukoli formou diskriminace, před sociálně patologickými jevy,
před tělesným a duševním násilím.
3. Povinnosti žáků
3.1. Dodržovat vnitřní řád školního klubu.
3.2. Řídit se pokyny vychovatelky školního klubu.
3.3. Dodržovat pravidla slušného chování.
3.4. Respektovat práva všech účastníků činnosti školního klubu.
3.5. Neopouštět školní klub bez vědomí vychovatelky.
3.6. Neodkladně hlásit úraz či poranění vychovatelce.
3.7. Pro žáky přihlášené k pravidelným činnostem je docházka do školního klubu povinná.
4. Práva a povinnosti zákonných zástupců
4.1. Přihlásit žáka do školního klubu písemnou přihláškou.
4.2. Odhlásit žáka ze školního klubu písemným sdělením.
4.3. Vznášet připomínky a podněty k činnosti školního klubu.
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4.4. Zajistit řádnou docházku žáků přihlášených k pravidelným činnostem.
4.5. Písemně žádat o uvolnění žáka z činnosti školního klubu a omlouvat nepřítomnost žáka.
4.6. Nahradit žákem úmyslně způsobenou škodu.
4.7. Informovat se o účasti svého dítěte na činnosti školního klubu osobně u vychovatelky nebo
telefonicky na čísle 499 320 901.
4.8. Seznámit se s vnitřním řádem školního klubu.
5. Přihlašování a odhlašování
5.1. K pravidelné zájmové činnosti se žáci do školního klubu přihlásí na základě řádně vyplněné
písemné přihlášky podepsané zákonnými zástupci, kterou předají vychovatelce školního
klubu. Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky.
5.2. O přijímání žáků do školního klubu rozhoduje ředitel školy.
5.3. V průběhu školního roku může zákonný zástupce žáka ze školního klubu odhlásit formou
písemného sdělení.
5.4. Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených
školským zákonem nebo vnitřním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o
vyloučení žáka ze školního klubu.
5.5. Důvody pro podmínečné vyloučení nebo vyloučení mohou být zejména: žák svým chováním
opakovaně narušuje výchovně vzdělávací proces; žák svým chováním ohrožuje zdraví
spolužáků.
5.6. Úplata za zájmové vzdělávání ve školním klubu je stanovena zvláštní směrnicí.
6. Organizace a provoz školního klubu
6.1. Provozní doba školního klubu je nově stanovena pro každý školní rok a navazuje na rozvrh
vyučovacích hodin, zpravidla před vyučováním, během polední přestávky a po vyučování.
6.2. Školního klub využívá prostory k tomu určené, zejména klubovnu, případně další učebny,
tělocvičnu, hřiště nebo zahradu, zde se žáci řídí příslušnými řády těchto míst. Za přechody
žáků je vždy zodpovědná vychovatelka.
6.3. Do jednotlivých příležitostných činností jsou přednostně zařazováni žáci přihlášení do
školního klubu k pravidelné docházce. Další žáci se mohou činnosti zúčastnit do naplnění
kapacity po dohodě s vychovatelkou.
6.4. Žáci přicházejí do školního klubu a odcházejí ze školního klubu samostatně.
6.5. Příchod i odchod žák nahlásí vychovatelce, která ho zapíše do docházkového sešitu.
6.6. Za cestu žáka do a ze školního klubu nenese vychovatelka zodpovědnost.
6.7. Doba pobytu žáka se řídí podle provozní doby školního klubu.
6.8. Za žáka, který se do školního klubu nedostaví nebo jej opustí, vychovatelka nezodpovídá.
6.9. O důležitých skutečnostech informuje vychovatelka zákonné zástupce osobně nebo
prostřednictvím sdělení v žákovské knížce.

7. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
7.1. Všichni žáci školy od 5. do 9. ročníku jsou na začátku školního roku seznámeni třídními učiteli
s vnitřním řádem školního klubu a poučeni BOZ.
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7.2. Školní klub poskytuje bezpečné prostředí pro volnočasové aktivity žáků, vytváří podmínky
pro ochranu žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy.
7.3. Za bezpečnost žáků a ochranu jejich zdraví během pobytu ve školním klubu a na akcích,
které pořádá, odpovídá vychovatelka školního klubu.
7.4. Žák se ve školním klubu chová tak, aby nenarušoval výchovně vzdělávací proces a
neohrožoval zdraví své a svých spolužáků.
7.5. Ve školním klubu je možné svačit a pít na určeném místě, nikdy při používání počítače.
Pochutiny (brambůrky, křupky, bonbóny a jiné) je zde zakázáno konzumovat.
7.6. Žáci nemanipulují s elektrickými spotřebiči, elektrickými a jinými rozvody. Je zakázáno k síti
připojovat vlastní spotřebiče, např. nabíječky mobilních telefonů, přenosné počítače apod.
7.7. Do školního klubu je zakázáno vnášet a užívat zde cigarety, alkohol, další drogy, stejně tak
zbraně a další nebezpečné předměty.
7.8. Žák je povinen neprodleně hlásit vychovatelce každé zranění, ke kterému dojde při
činnostech ve školním klubu.
7.9. Při využívání počítačů ve ŠK platí stejná pravidla jako v počítačových učebnách školy.
8. Ochrana majetku
8.1. Žáci udržují ve školním klubu a na dalších místech využívaných pro činnost školního klubu
čistotu a pořádek a řídí se příslušnými řády těchto míst.
8.2. Během pobytu ve školním klubu žáci odkládají oblečení a aktovky na určeném místě, cenné
věci mají stále u sebe nebo je dávají do úschovy vychovatelce. Případnou ztrátu nebo
záměnu osobních věcí hlásí žáci ihned vychovatelce.
8.3. Ve školním klubu se žáci nepřezouvají, používají návleky na boty.
8.4. Poškození majetku hlásí žáci vychovatelce školního klubu.
8.5. V případě úmyslně způsobené škody vychovatelka informuje zákonné zástupce.
8.6. Za úmyslně způsobenou škodu je vyžadována náhrada.
9. Platnost
9.1. Tato směrnice ruší platnost Vnitřního řádu školního klubu ze dne 29. 8. 2012.
9.2. Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.
9.3. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2015.
Ve Dvoře Králové nad Labem dne 20. 11. 2015

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy
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