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Poslání školního klubu 

Poslání školního klubu Školní klub se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o 
zájmovém vzdělávání, v platném znění. Školní klub je pro žáky zájmovým vyžitím, místem  
rozvíjení tvořivosti, seberealizace, místem poznávání sebe samého a uplatnění ve skupině. Je 
zdrojem volnočasových aktivit mimo vyučování. Jednotlivé zájmové kroužky podporují nadání dětí 
a vyplňují jejich volný čas, a tím také zastávají nezanedbatelnou roli v prevenci negativních jevů. 

 

1.Provoz školního klubu 

a) V souladu s § 6 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, bude školní klub (dále jen 
„klub“) poskytovat vzdělávání žákům školy především ve dnech školního vyučování. Činnost klubu 
bude v souladu s § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. zaměřena na: 

 
 pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost pro trvale přihlášené žáky  

(zájmové útvary) 
 

b) Činností vykonávaných v rámci školního klubu se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati 
k pravidelné docházce do klubu (pouze v případě volné kapacity zájmového útvaru) . 
 
c) Školní klub využívá všechny učebny školy včetně tělocvičny, školního hřiště, školní dílny, 
školní cvičné kuchyně atd.. 
 

d) Zájmové útvary jsou nabízeny v  době po vyučování od 11:20 – 19:00.  

2. Podmínky pro přijetí do školního klubu  

a) Pravidelná zájmová činnost (zájmové útvary) je určena především pro žáky 2. stupně. K 
docházce mohou být přijati i žáci prvního stupně základní školy, pokud nejsou přijati k 
činnosti družiny. 

b) O přijetí žáka do školního klubu se rozhoduje na základě písemné přihlášky  do naplnění 
kapacity. Kapacita školního kubu je 50 žáků.  

c) Přihláška obsahuje: 

 jméno a příjmení, ročník, datum narození žáka, bydliště; 
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 údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen nebo má zdravotní obtíže, které by mohly 
mít vliv na průběh jeho vzdělávání;  

 podpis zákonného zástupce 

 

3. Podmínky úplaty 

a) Úplata za zájmové vzdělávání ve školním klubu se řídí § 13 vyhlášky č. 74/2005 Sb. 

b) Úplata za zájmové útvary se platí pololetně na účet školy nebo hotově účetní školy do 14 ti 
dnů po přihlášení v prvním pololetí a do konce února pro 2. pololetí. 

c) Výše úplaty se stanovuje na základě kalkulace nákladů.  Rodiče jsou o výši úplaty 
informováni na začátku daného školního roku.  

d) Úplata může být žákovi snížena nebo prominuta na základě žádosti zákonného zástupce 

podané řediteli školy a doložené nárokem na sociální příplatek. 

 

4. Odhlášení žáka ze školního klubu  

a) V průběhu školního roku může zákonný zástupce žáka ze školního klubu odhlásit. Odhl ášení 
musí být provedeno písemnou formou.  

 

5. Podmínky pro vyloučení žáka ze školního klubu nebo zájmové činnosti  

a) Žák může být v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským 
zákonem nebo tímto vnitřním řádem podmíněně vyloučen nebo vyloučen ze školního klubu 
nebo zájmové činnosti. 

b) Důvody pro podmínečné vyloučení nebo vyloučení mohou být zejména:  

 žák svým chováním opakovaně narušuje výchovně vzdělávací proces;  

 žák svým chováním ohrožuje zdraví spolužáků;  

 zákonný zástupce žáka nehradí úplatu za vzdělávání ve školním klubu;  

6. Odchod ze školního klubu  

a) Žáci, kteří se účastní zájmových útvarů, přichází a odchází samostatně, neúčast omlouvají 
zákonní zástupce žáka písemně, dřívější odchod z kroužku potvrzují písemně.  

b) Pokud se žák na zájmový útvar nedostaví, vedoucí zájmového útvaru za něj nenese 
odpovědnost. 

 
7. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školním 
klubu a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy  
 
7.1 Žáci mají právo: 
 
a) na zájmové vzdělávání 
 
b) na ochranu zdraví a ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí  
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c) na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství  
 
d) na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek  
 
e) být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školském zařízení  
 
7.2 Žáci jsou povinni:  
 
a) řádně docházet do školního klubu, docházka do zájmového útvaru je pro přihlášené žáky 
povinná, 
 
b) dodržovat vnitřní řád školního klubu, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti,     
s nimiž byli seznámeni, 
 
c) činnost klubu probíhá v areálu školy (v tělocvičně) a pod její záštitou, proto jsou  členové 
klubu povinni dodržovat rovněž všechna ustanovení Školního řádu, včetně  dodržování všech 
pravidel o BOZP. Pokud pro činnost využívá tělocvičnu nebo odborné  učebny, řídí se 
příslušnými řády pro tyto učebny,  
 
d) plnit pokyny pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a  školním nebo vnitřním 
řádem školního klubu, 
 
e) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích  nebo 
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,   
 
f) dokládat důvody své nepřítomnosti,  
 
g) bez vědomí vedoucího zájmového útvaru neopouští prostory školního klubu. Po kud se žák 
na zájmový útvar nedostaví, vedoucí zájmového útvaru za něj odpovědnost nenese,  
 
h) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost  
žáka a změny v těchto údajích,  
 
ch) žák se ve školním klubu chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá  pokynů 
vedoucích zájmových útvarů,  
 
i) žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti,  
 
j) udržuje prostory v kterých probíhá zájmový útvar v čistotě a pořádku, chrání majetek před 
poškozením, 
 

k) žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti,  které jsou 
zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání  návykových a zdraví 
škodlivých látek), 
 
 
l) každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školského zařízení,  
hlásit bez zbytečného odkladu vedoucímu zájmového útvaru, 
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m) nenosit do školského zařízení větší peněžní hotovost, cenné předměty  a předměty, které 
nesouvisí s jeho činností a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob a je 
zakázáno s nimi manipulovat, 
 
7.3 Zákonní zástupci mají právo:  
 
a) na informace o průběhu a vzdělávání žáka v ŠK  
 
b) na informaci ohledně chování svého dítěte  
 
c) na včasnou informaci ohledně plánovaných činností ŠK  
 
d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí  vzdělávání žáka 
 
 
 
 
7.4 Zákonní zástupci mají povinnost: 
 
a)zajistit, aby žák docházel do ŠK  
 
b) na vyzvání ředitele školy se osobně účastnit projednání závažných otázek týkajících se 
vzdělávání a chování žáka 
 
c) informovat ŠK o zdravotní způsobilosti žáka a případných změnách zdravotní  způsobilosti, 
 
d) písemně omlouvat žáka ze zájmových útvarů, doložit důvody nepřítomnosti žáka,  
 
e) v řádném termínu uhradit stanovenou výši úplaty za účast svého dítěte v  zájmových 
útvarech pořádaných školním klubem  
 
f) oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka 
a změny v těchto údajích 

 
7.5 Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci školy 
 
a) žáci se chovají k zaměstnancům školního klubu slušně, respektují jejich pokyny a dbají 
zásad společenského chování. Zákonní zástupci komunikují se zaměstnanci školního klubu tak, 
aby nenarušovali práci vedoucích jednotlivých zájmových útvarů, 
 
b) zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům klubu se  vždy považují 
za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto řádem. 
 
c) vedoucí zájmového útvaru školního klubu spolupracuje s třídními učiteli a s rodiči, po dle 
potřeby je informuje o práci a chování žáka, společně řeší vzniklé problémy a hledá 
prostředky nápravy 

8. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým 
chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násil í.  

a) Školní klub vytváří podmínky ochrany žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými 
jevy a pro spoluúčast žáků na životě školy.    
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b) Všichni zaměstnanci školního klubu jsou při činnostech klubu  povinni přihlížet k základním 
fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení 
vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví.  

c) Zaměstnanci školního klubu dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost 
osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich 
povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a 
možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění 
žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák 
může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Při 
úrazu poskytnou žákovi první pomoc a zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení 
školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a 
vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm 
dověděl první.  

d) Pro činnost ŠK platí stejná ustanovení o BOZ a BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠK pro 
svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, dílna,…), řídí se 
příslušnými řády těchto učeben. Žáci přihlášení do ŠK jsou poučeni o BOZ a záznam o poučení 
je uveden v záznamech o práci.  

9. Podmínky zacházení s majetkem školního klubu 

a) Žáci udržují v klubu a dalších místnostech určených pro činnost klubu čistotu a pořádek.  

b) Poškození majetku hlásí žáci vychovateli školního klubu. 

c) U každého poškození nebo zničení majetku školy je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který 
poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik 
škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče. 

10. Dokumentace  

a) Ve školním klubu se vede tato dokumentace:  

 evidence přijatých dětí pomocí písemných přihlášek  

 třídní kniha školního klubu 

 záznamy o činnosti jednotlivých zájmových útvarů   

 vnitřní řád školního klubu 

 ŠVP školního klubu  

11. Platnost 

Vnitřní řád školního klubu byl projednán na provozní poradě dne 31.8.2017 a nabývá 
platnosti  k 1.9.2017.  
 

 
 
        Mgr. Jaromír Cihlář 

ředitel školy 


