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1. PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ
1.1 Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do zájmových kroužků školního klubu
zajišťuje vychovatel/ka školního klubu.
1.2 O zařazení dětí do zájmových kroužků školního klubu rozhoduje ředitel školy.
1.3 Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného do činnosti klubu sdělí rozsah docházky žáka, vybrané
kroužky a aktivity, případně vyjádří souhlas s docházkou do heren. Omluvu nepřítomnosti žáka v kroužku,
odchylky od docházky žáka ze ŠK a zájmových kroužků, sdělí rodiče vždy písemně minimálně 1 den předem.
1.4 Do elektronické třídní knihy školního klubu se zapisují účastníci daného dne. Docházka do zájmového
kroužku je vedena v Záznamech o práci v zájmovém útvaru (papírová podoba).
1.5 Pokud žák přestane během pololetí do zájmového kroužku docházet, je povinností rodiče žáka písemně
odhlásit. Odhlášením nevzniká nárok na vrácení zaplaceného poplatku za kroužek. Poplatek bude vrácen jen
v případě dlouhodobé nemoci nebo léčení po úrazu (nutno doložit lékařským potvrzením po ukončení léčby).
1.6 Pokud nebude uhrazen poplatek za zájmové kroužky do 30.9. (na 1. pololetí) a 31.1. (na 2. pololetí), bude
žák automaticky ze zájmového kroužku odhlášen.

2. ORGANIZACE ČINNOSTI
2.1 Školní klub je otevřen v pondělí až pátek od 7:40 do 8:00 hod., o velké přestávce (9:40 – 10:00 hod.),
mezi dopoledním a odpoledním vyučováním a odpoledne dle rozpisu na dveřích ŠK.
2.2 Žáci do klubu přecházejí v klidu a vždy přezutí. Obuv a svršky odkládají v šatně v přízemí -pod schodištěm.
2.3 Zájmové kroužky a aktivity se organizují podle rozvrhu činnosti kroužků (pravidelná činnost).
2.4 Žáci I. i II. stupně docházejí do klubu a odcházejí z klubu individuálně.
2.5 Klub realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a
zájmových činností (nepravidelná činnost). Vychovatel/ka ŠK může umožnit žákům přípravu na vyučování.
2.6 Činnosti klubu se mohou zúčastňovat všichni žáci školy, pokud není kapacita ŠK naplněna.
2.7 O provozu klubu v průběhu školního roku rozhoduje ředitel školy. Před každými vedlejšími prázdninami
nebo dnech ředitelského volna může ŠK nabídnout volnočasové akce. Informace o případném provozu ŠK v
době vedlejších prázdnin včas podá vychovatel/ka ŠK. Žáci musejí být předem písemně přihlášeni.
2.8 V nepravidelné činnosti organizuje ŠK akce, které jsou i výjezdní a mají vypočtenou cenu za dopravu,
vstupné, stravu, ubytování apod. V přihlášce na akci je vždy uveden variabilní symbol a termín platby.
V případě neuhrazení částky do stanoveného termínu se přihláška dítěte na akci automaticky ruší.
2.9 Rodiče mohou školní klub kdykoliv navštívit, zapojit se s dítětem do činnosti a jsou zváni na významnější
akce ŠK. Jiní návštěvníci do prostoru ŠK nevstupují. O zařazení žáků z jiných škol nebo mládeže do 18 let
rozhoduje ředitel školy na základě předem podané písemné žádosti.

3. CHOVÁNÍ ŽÁKŮ
3.1 Žák bez vědomí vychovatele/vychovatelky ŠK oddělení klubu neopouští.
3.2 Ve ŠK se žák řídí pokyny vychovatele/vychovatelky ŠK, školním řádem a vnitřním řádem školního klubu,
který je vyvěšen v místnosti ŠK.
3.3 Na hodnocení chování žáka ve školním klubu se vztahují ustanovení vyhlášky o základním vzdělávání, tj.:
udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na
vysvědčení. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školního klubu nebo činnost zájmového kroužku,
může být na doporučení vychovatele – vedoucího kroužku rozhodnutím ředitele ze školního klubu (a zájmového
kroužku) vyloučen.

4. DOKUMENTACE
4.1 V klubu se vede tato dokumentace: Přehled výchovně vzdělávací práce a docházkový sešit – oboje
v elektronické podobě. V papírové podobě jsou vedeny Záznamy o práci v zájmovém útvaru.
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