
Vnitřní řád školního klubu 

Školní klub je školské zařízení pro vzdělávání žáků zejména II. stupně ZŠ, případně pro žáky I. stupně, kteří 

nejsou zařazeni do školní družiny. Ve své činnosti realizuje výchovně vzdělávací program formou 

zájmových, odpočinkových a rekreačních činností, podle požadavků a zásad pedagogiky volného času. 

Umožňuje žákům pobyt ve škole po vyučování nebo mezi ním pod odborným pedagogickým dozorem. 

Činnost školního klubu se řídí ŠVP ŠK a režimem zaměstnání, který je stanoven v souladu s požadavky na 

psychiku a denní biorytmus dítěte. 

I. Povinnosti a práva žáků školního klubu 

* Rodiče nebo zákonní zástupci přihlašují žáka do školního klubu vyplněním přihlášky (zápisového lístku). 

O přijetí žáka rozhoduje ředitelka školy. 

* Docházka je pro přihlášené žáky povinná. Přichází včas a pravidelně. 

* Žáka lze uvolnit na základě písemného oznámení vychovatelce školního klubu. 

* Žák, který se během roku chce odhlásit ze školního klubu, přinese písemnou odhlášku podepsanou 

zákonným zástupcem. 

* Během zaměstnání neopouští žák bez vědomí vychovatelky či vedoucího kroužku prostory školního klubu. 

Za žáka, který opustí školní klub bez vědomí vedoucího či vychovatelky, tito nezodpovídají. Vychovatelka 

školního klubu či vedoucí nezodpovídá ani za zapsaného žáka, který do činností školního klubu po 

vyučování svévolně nenastoupí.  

* Žáci se řídí pokyny vychovatelky a respektují je. Zachovávají ustanovení školního řádu. 

* Povinnost žáka je být ve školním klubu čistě a přiměřeně oblečen. Do herny žáci vstupují přezutí, 

upravení. Hygienické zásady dodržují dle platných norem. V prostorách školního klubu je nutné 

udržovat čistotu a pořádek. 

* Zapojení žáka do pravidelné činnosti školního klubu je poskytováno bezplatně. 

II. Režim školního klubu  

* Školní klub poskytuje zájmové vzdělávání dle aktuální nabídky zájmových útvarů v příslušném školním 

roce. 

* Provoz školního klubu v pracovních dnech: 

Pondělí  10:45-15:05 

Úterý      10:45-15:05 

Středa     11:40-15:05 

Čtvrtek    10:45-15:05 

 Pátek      11:40-15:05 

2. poschodí budovy A-prostory školního klubu:  

 prostor k odpočinku a relaxaci 



 kvalitní vyplnění volného času 

 vhodnou formou doplňuje výuku (vypracování domácích úkolů nebo doučování) 

 

od 14:00 do 16:30 h v prostorách dle zapojení do zájmových kroužků: 

 pravidelná činnost zájmových kroužků, příležitostné akce (nutnost písemného přihlášení) 

* Školní klub využívá učebny, tělocvičnu, hřiště školy, cvičnou kuchyňku, počítačovou učebnu a jiných 

místností vhodných k vykonávání činnosti klubu na základě souhlasu ředitelky školy. 

* Žáci do školního klubu přicházejí po skončení poslední vyučovací hodiny sami, nahlašují svůj příchod a 

odchod vychovatelce, vedoucímu kroužku. 

* Žáci po příchodu své aktovky odkládají na chodbě před školním klubem. V aktovkách neponechávají 

cenné věci (mobilní telefony, šperky, peníze apod.).  

Pokud rodiče potřebují vyzvednout žáka dříve, zazvoní na zvonek  školního  klubu, který je umístěn u 

vchodu do školy a po domluvě s vychovatelkou je dítě posláno za rodiči.  

* Pokud žák nedodržuje docházku do klubu nebo kroužku, bude vyřazen. 

 
* Do prostoru herny není povolen vstup nepřihlášeným žákům, rodičům ani cizím osobám.   
III. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 

* Zajištění bezpečnosti žáků během pobytu ve školním klubu vychází z obecných požadavků na ochranu 

zdraví a bezpečnosti. 

* Při akcích konaných mimo místo, kde klub uskutečňuje činnost, nesmí na jednu osobu zajišťující 

bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více jak 25 žáků. Dále se akce klubu mimo budovu řídí 

školním řádem v režimu při akcích mimo školu. 

* Žák je povinen chránit zdraví své a svých spolužáků. Všichni žáci se chovají tak, aby neohrozili zdraví své 

a svých spolužáků či jiných osob. 

* Nesmí užívat návykové látky (drogy, alkohol, cigarety), stěhovat nábytek, manipulovat s okny, s 

audiovizuální technikou, elektrickými spotřebiči, vypínači ap. 

* Nesmí nosit do klubu předměty ohrožující zdraví – zbraně, nože apod., větší peněžní hotovost a cenné 

předměty 

* Žáci jsou povinni řídit se provozními řády jednotlivých učeben 

* V případě zdravotních obtíží nebo úrazu ohlásí tuto skutečnost neprodleně vychovatelce, vedoucímu 

kroužku, nejpozději do odchodu ze školního klubu. 

* Ve školním klubu je žák povinen chovat se v rámci společenských pravidel. Mezi sebou se žáci chovají 

kamarádsky a přátelsky, velmi přísně bude postihována šikana. K dospělým se chovají uctivě a slušně. 

Vyvaruje se jakéhokoliv hrubého slovního jednání nebo fyzického útoku vůči ostatním žákům. 

IV. Pravidla zacházení s majetkem školního klubu a žáků 

* Žáci jsou povinni dodržovat pokyny vychovatelky, vedoucího kroužku, vzhledem k bezpečnosti při hrách 

a činnostech, dodržovat pořádek a čistotu. 



* Šetřit společné zařízení a vybavení školního klubu. Poškodí-li žák zařízení či vybavení, je povinen škodu 

uhradit. 

* Zjištěné poškození nebo závadu oznámí ihned vychovatelce, vedoucímu klubu. 

* Svévolné poškození nebo ztrátu věci hradí žák, který ji způsobil. 

* Ztráty způsobené nedbalostí žáka nelze hradit z pojištění školy. 

V. Ostatní ustanovení 

* Vychovatelka a vedoucí kroužků ŠK spolupracuje s třídními učiteli a s rodiči. Podle potřeby informuje o 

práci a chování žáka, společně řeší vzniklé problémy a hledá prostředky nápravy. 

* V době školních prázdnin se činnost ŠK přerušuje. 

* Pokud žák vážným způsobem porušuje pravidla školního klubu či jinak ohrožuje zdraví svých spolužáků, 

může být ze školního klubu vyloučen. Vychovatelka neprodleně informuje zákonného zástupce žáka. 

  

  

Zpracovala: Mgr. Radka Hanusová, ředitelka školy 

V Ostravě dne 1.9.2018 

 


