
 

 

 

 

 

 

Vnitřní řád školního klubu  

 

Činnost školního klubu je určena pro žáky prvního i druhého stupně základní školy, 

kteří nejsou přijati do školní družiny. 

Činností vykonávaných školním klubem se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati 

k pravidelné denní docházce do školního klubu.  

 

Provoz a vnitřní režim klubu 
 Přihlašování a odhlašování 

 Přijetí účastníka k činnosti školního klubu se rozhoduje na základě vyplněného 

zápisního lístku. 

 Zákonný zástupce je povinen neprodleně nahlásit všechny změny údajů, které uvedl 

v zápisním do školního klubu a nahlásit všechny skutečnosti, které by měly vliv 

na činnost školního klubu (např. změna zdravotního stavu dítěte). 

 Žák může být vyloučen i za hrubé porušení Školního řádu, pokud ničí zařízení 

a vybavení školy nebo za vážné kázeňské přestupky. 

 O vyloučení žáka ze ŠK rozhoduje ředitel školy. 

 

 

Organizace činnosti 
 Školní klub je v provozu ve dnech školního vyučování od 13:00 do 14 hod. 

 Příchod i odchod nahlásí žáci pedagogickému pracovníkovi, který v té době vykonává 

nad žáky v klubu pedagogický dohled. 

 Školní klub realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, 

a to zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje 

žákům přípravu na vyučování. 

 Činnost ŠK může být realizována v učebně PC, v herně, ve školní knihovně i v jiných 

prostorech. 
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 Podpisem přihlášky do školního klubu rodiče souhlasí se samostatnými příchody 

a odchody žáků. Pracovníci klubu nejsou odpovědni za čas, kdy žák do ŠK přichází 

a kdy odchází. 

 Žáci mohou navštěvovat ŠK pouze některé dny v týdnu dle údaje v přihlášce. Za žáky, 

kteří do ŠK nedorazí, škola nezodpovídá. O účasti v klubu vede pracovník klubu 

evidenci, která je rodičům k dispozici.  

 Žáci jsou povinni mít během pobytu ve ŠK na nohou přezůvky. 

 Na začátku školního roku jsou žáci poučeni o BOZ a PO. 

 Za poškození, popř. ztrátu cenných věcí, které nesouvisí přímo s činností v ŠK, 

a které si žáci do ŠK přinesou, škola ani pracovníci klubu nenesou zodpovědnost. 

 

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 
 Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vyplývají ze školního řádu. 

Pro chování ve školním klubu platí stejná pravidla jako ve škole. 

 Žáci mají právo účastnit se akcí pořádaných školním klubem a podílet se na plánování 

činnosti  

 Žáci jsou povinni dodržovat vnitřní řád školního klubu a předpisy a pokyny k ochraně 

zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.  

 Žák může být vyloučen ze školního klubu pro opakované porušování kázně a pořádku, 

pro ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních žáků. Tomuto rozhodnutí předchází 

upozornění zákonným zástupcům žáka. 

 

 

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a 
jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před 
projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
 Veškeré vybavení a činnosti ŠK jsou zaměřeny k zájmovému využití žáků, regeneraci sil 

po vyučování, rozvíjení tvořivosti, posilování sebevědomí, rozvoj osobnosti a pro radost 

dětí. Školní klub realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování 

zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. 

 a) Odpočinkové činnosti: jedná se např. o klidové hry a klidné zájmové činnosti. 

 b) Rekreační činnosti: slouží k regeneraci sil, převažuje v nich aktivní odpočinek. 

 c) Zájmové činnosti: rozvíjejí osobnost žáka, umožňují seberealizaci i další fyzický 

a duševní rozvoj.  

 Žáci jsou na začátku, v průběhu i na konci školního roku seznamováni s možnými riziky 

pohybu v určitém prostředí, s možnými následky různých činností, se správnými 

způsoby používání nástrojů a jsou soustavně poučování o zásadách správného chování 

nejen ve škole, na veřejnosti, na komunikacích, ale i v době prázdnin, při sezónních 

činnostech a sportech.  

  Pro činnost ŠK platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠK 

pro svoji činnost využívá odborné učebny (počítačová učebna, kuchyňka, tělocvična, 

školní hřiště) řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Za bezpečnost žáků ve ŠK 

a na vycházkách, při hrách odpovídá pedagog a to od příchodu žáků až do jejich 

odchodu ze ŠK. Žák bez vědomí pracovníka klubu ŠK neopouští.  



 

 Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve ŠK žáci ihned ohlásí 

pracovníkovi ŠK. 

 Z hlediska psychosociálních podmínek je zde vytvářeno zdravé sociální klima, 

individuální přístup, respektování práv a individuálních možností a také ochrana 

osobnosti. Při výběru činností ve ŠK, při motivování i hodnocení zohledňujeme žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Volíme přiměřené metody a prostředky. Těmto 

žákům věnujeme průběžnou zvláštní pozornost, výrazně kladně je hodnotíme i za malé 

dílčí pokroky v činnostech. 

 Výchova ve školním klubu směřuje k rozvoji osobnosti dítěte při zdůraznění respektu 

k lidským právům, k míru a toleranci.  

 Pokud žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušuje kázeň a pořádek, 

ohrožuje zdraví a bezpečnost svoji nebo ostatních, může být podmíněně vyloučen 

nebo vyloučen ze školního klubu. O tomto opatření rozhoduje ředitel školy a musí být 

projednáno se zákonným zástupcem. 

 

 

 Podmínky zacházení s majetkem školního klubu ze strany 
žáků  

 
 Žák šetrně zachází se školními potřebami, školním majetkem a vybavením ve ŠK. Každé 

svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí 

v plném rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil. Každé poškození nebo závadu 

hlásí žák pracovníkovi ŠK.  

 

 Dokumentace ve školním klubu 
 zápisní lístky žáků 

 třídní kniha 

 přehled docházky žáků 

 vnitřní řád školního klubu 

 rozvrh činnosti 

 

 Podmínky pro využití dalších prostor školy 
 

Školní klub používá ke své činnosti další prostory školy - tělocvičny, školní hřiště, počítačové 

učebny, kuchyňku, dílny, učebnu Vv apod., kde se žáci řídí řády těchto učeben. 
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