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1. Úvodní ustanovení
Školní klub (dále jen „klub“) zajišťuje zájmové vzdělávání přednostně pro žáky II. stupně
základní školy. Účastníkem klubu mohou být i žáci I. stupně ZŠ, kteří nenavštěvují školní
družinu.
Zřízení a provoz uvedeného školského zařízení podléhá platným předpisům, zejména zákonu
č.561/2004 Sb., (školský zákon), vyhlášce č.74/2005Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášce 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami a dětí a žáků mimořádně nadaných.

2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců a
podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školského zařízení
Žák má právo:
•
•
•
•
•
•

na služby školního klubu v oblasti zájmového vzdělávání
na svobodné rozhodování se všemi důsledky, které to přináší
využívat prostory, zařízení a vybavení školního klubu k jednotlivým činnostem,
podílet se na tvorbě náplně činností školního klubu,
přicházet do klubu a odcházet z klubu samostatně
na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, násilí a nežádoucích jevů

Žák má povinnost:
•
•
•
•
•
•

•
•

plnit pokyny pedagogických pracovníků,
neohrozit svým chováním zdraví svoje, ani jiných osob,
každý úraz nebo vznik škody hlásit okamžitě vychovatelce klubu,
šetrně zacházet s klubovým majetkem, chránit jej před poškozením, v případě
poškození může být vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil,
dodržovat vnitřní řád školního klubu, předpisy a pokyny, s nimiž byl žák seznámen,
plnit pokyny pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a tímto vnitřním
řádem školního klubu
zapsat se při příchodu do klubu,
neodcházet z klubu bez vědomí vedoucího

Zákonný zástupce má právo:
• na informace o chování žáka ve školním klubu,
• na informace o akcích pořádaných klubem,
• podávat návrhy k práci školního klubu
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• účastnit se akcí ŠK pro širší veřejnost
Zákonný zástupce je povinen
•
•
•
•

řádně, úplně a pravdivě vyplnit přihlášku do ŠK, včas ohlásit změny v údajích žáka
zdůvodnit nepřítomnost žáka v pravidelné činnosti klubu.
včas uhradit úplatu za pravidelnou činnost pro trvale přihlášené žáky v rámci
zájmového vzdělávání klubu
seznámit se s vnitřním řádem školního klubu a respektovat jej

Vztahy se žáky, zákonnými zástupci a vychovateli školského zařízení
•

Všichni zaměstnanci školského zařízení budou žáky chránit před všemi formami
špatného zacházení, sexuálním násilím, zneužíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do
styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě
trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, oznámí to neprodleně řediteli
organizace. Speciální pozornost bude věnována ochraně před návykovými látkami.

•

Žák oslovuje pedagogické pracovníky „paní vychovatelko“, ostatní zaměstnance školy
příjmením a vyká jim. Žák srozumitelně zdraví v budově a na školních akcích všechny
zaměstnance.

•

Jakékoli slovní nebo fyzické napadení vychovatele ze strany žáka nebo zákonného
zástupce se posuzuje jako hrubé porušení vnitřního řádu ŠK a je řešeno dle platných
zákonů a vyhlášek.

•

V případě opakovaného porušování vnitřního řádu ŠK může být žák ze školského
zařízení vyloučen. Důvodem pro vyloučení může být zejména to, že žák svým
chováním opakovaně narušuje výchovně vzdělávací proces nebo ohrožuje zdraví
spolužáků.

3. Provoz a režim školního klubu
Provozní doba školního klubu
•
•
•
•
•

provozní doba klubu je stanovena denně v pracovní dny ráno od 7:00 hodin do 7:50
hodin a odpoledne od 11:45 hodin do 16:35 hodin,
činnost klubu probíhá v těchto prostorách: klubovna školního klubu, dílna školního
klubu, knihovna školy, sportovní hala, hřiště a školní zahrada, cvičná kuchyně,
odborné učebny školy,
školní klub realizuje výchovně vzdělávací, rekreační činnosti a další aktivity
především pro žáky školy zejména formou odpočinkovou (otevřené činnosti a
nepravidelné akce dle plánu klubu pro všechny žáky), zájmově vzdělávací,
v dokumentaci klubu je zaznamenáván příchod a odchod žáků, evidence docházky
do zájmových útvarů, přehled výchovně vzdělávací činnosti v pravidelné i
nepravidelné činnosti
v případě neúčasti žáků ve školním klubu je vychovatelce stanovena náhradní
výchovně vzdělávací práce, která je evidována v jejím měsíčním výkazu práce
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Činnost klubu v souladu s § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. tvoří:
•
•
•

pravidelná zájmová činnost v oblasti zájmového vzdělávání pro žáky přihlášené
k pravidelné docházce (zájmové útvary - kroužky)
příležitostná zájmová činnost dle plánu klubu (pro žáky přihlášené k pravidelné
docházce i ostatní žáky)
otevřená nabídka spontánních činností pro všechny žáky školy o přestávkách mezi
dopoledním a odpoledním vyučováním

Klub vykonává svou činnost ve dnech školního vyučování a může vykonávat činnost i o
školních prázdninách. Dohled při činnostech klubu zajišťuje vychovatel ŠK, který kontroluje
evidenci docházky a plnění ŠVP školního klubu, vedení třídní knihy klubu.
Podmínky úplaty

•
•
•
•
•

úplata za zájmové vzdělávání ve školním klubu činí pololetně 300,- Kč za jeden
zájmový vzdělávací útvar,
výši úplaty stanovuje ředitel školy na základě kalkulace nákladů,
splatnost platby je 30. 9. a 31. 1. kalendářního roku převodem na účet školy,
za účast na příležitostné a spontánní činnosti klubu žáci neplatí,
úplata může být žákovi snížena nebo prominuta na základě žádosti zákonného
zástupce podané prostřednictvím vychovatele klubu řediteli školy a doložené
nárokem na sociální příplatek.

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
•

•
•

•

všichni žáci se chovají při pobytu v klubu i venkovních prostorách tak, aby neohrozili
zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde
během pobytu žáků v prostorách klubu nebo při akcích pořádaných klubem, žáci
hlásí ihned vychovatelce ŠK,
žák odchází ze školního klubu jen s vědomím vychovatelky klubu,
zákonní zástupci a další návštěvníci do klubovny školního klubu nevstupují z
hygienických a bezpečnostních důvodů,
pro činnost klubu platí ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví dle příslušných
školských vyhlášek; pokud klub využívá pro svou činnost odborné učebny, dílny,
knihovnu, cvičnou kuchyni a sportovní halu nebo hřiště, řídí se příslušnými
provozními řády pro tyto učebny

5. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení
•

Žák zachází s majetkem klubu šetrně, udržuje klubovnu i zařízení v čistotě a pořádku
a chrání majetek před poškozením. V případě poškození danou věc adekvátně
zákonný zástupce nahradí nebo uhradí. V klubu je vyvěšen místní seznam, hry a
drobný majetek je veden ve zvláštní evidenci vychovatelky klubu.
V Chotěšově 1. 10. 2018
Mgr. František Halada
ředitel školy
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