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1. PŘIHLAŠOVÁNÍ
1.1. Předávání informací rodičům, přihlašování žáků do školního klubu zajišťuje vedoucí ŠK.
1.2. O zařazení dětí do školního klubu rozhoduje ředitel školy.
1.3. V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do ŠK a jeho odchod. Žák je povinen
nahlásit přítomné pedagogické pracovnici svůj příchod a potom také svůj odchod ze ŠK.

2. ORGANIZACE ČINNOSTI
2.1. Školní klub je otevřen čtyři dny v týdnu. Některé nabídkové aktivity mají pevně stanovenou
časovou dobu, jiné jsou otevřeny nepravidelně dle potřeby, případně zájmu dětí.
2.2. Žák navštěvuje školní klub dle svého uvážení zcela nepravidelně. Není jeho obecnou povinností
dopředu informovat pedagogickou pracovnici o svém příchodu či odchodu. Škola však za žáka ručí
pouze v době, kdy je zapsaný v docházkové knize!
2.3. Pedagogický pracovník může mít v dané chvíli na starosti maximálně 25 žáků.
2.4. Rodiče a další návštěvníci nevstupují do prostor využívaných školním klubem.
2.5. Zákonný zástupce žáka je povinen informovat o zdravotním stavu žáka, specifických
zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
docházky do školního klubu, a zejména o všech změnách, které v průběhu školního roku nastaly, a to
neprodleně poté, co se o takových změnách dozví.
2.6. Zákonný zástupce žáka je povinen na začátku školního roku odevzdat řádně vyplněný zápisní
lístek dítěte do školního klubu.
2.7. Pobyt žáků ve ŠK je zdarma.

3. CHOVÁNÍ ŽÁKŮ
3.1. Žák bez vědomí pedagogické pracovnice neopouští prostor školního klubu.
3.2. Žákům je důrazně zakázáno užívat nebo distribuovat jakékoliv návykové látky.
3.3. Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Porušení zákazu kouření je
považováno za hrubé porušení vnitřního řádu ŠK a školního řádu.
3.4. Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno požívat alkohol, omamné a
psychotropní látky a pod vlivem alkoholu nebo těchto látek do školy a školních prostor vstupovat.
3.5. Pro žáky platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými spotřebiči, počítači a
elektroinstalací.
3.6. Žákům se nedoporučuje přinášet do školního klubu hodnotné předměty a větší obnosy peněz z
důvodu možného odcizení, za případnou ztrátu ŠK nezodpovídá.
3.7. Žáci nesmějí pořizovat nahrávky.
3.8. Žáci nesmí v prostorech školního klubu konzumovat jídlo a pít nápoje.
3.9. Žáci jsou povinni společný majetek šetřit a udržovat v čistotě, úmyslně způsobené škody
nahradí rodiče. Po ukončení činnosti své místo po sobě uklidit.
3.10. Žáci dodržují zásady slušného chování ve vztahu ke svým spolužákům a pracovníkům školy ve
všech prostorách školní budovy.
3.11. Žáci přicházejí vhodně a čistě upraveni. Přezouvají se do vhodné obuvi, ve které se pohybují
po škole.
3.12. Žáci jsou povinni dbát na ochranu svého zdraví i zdraví ostatních osob, neprodleně informovat
pedagogický dozor o případném zranění, úrazu, fyzickém napadení nebo jiné formě útisku vlastní
osoby nebo jiné.
3.13. Je přísně zakázáno se vyklánět z oken.
3.14. Každý úraz či nevolnost má žák povinnost neprodleně hlásit pedagogickému dozoru.

3.15. Pedagogický pracovník je povinen zapsat každý úraz, o němž je žákem informován, nebo je-li
svědkem situace, při níž došlo k úrazu žáka, do knihy úrazů, která je uložena v kanceláři hospodářky
školy.
3.16. Ve ŠK se žák řídí pokyny pedagogického pracovníka, školním řádem a řádem školního klubu.
3.17. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školního klubu, může být rozhodnutím
ředitele ze školního klubu vyloučen.

4. OCHRANA ŽÁKŮ PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED
PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ
4.1. Veškeré projevy šikany, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání
informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., jsou v prostorách školy a při všech
školních akcích a aktivitách přísně zakázány.
4.2. Žák má právo být chráněn před všemi projevy šikany.
4.3. Všichni žáci školy jsou povinni zabránit výskytu šikany, vandalismu, všech forem násilného
chování, rasismu či projevu kriminality. Při jejich výskytu jsou povinni okamžitě informovat
pedagogický dozor.

5. PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY
5.1. Žáci mají právo používat vybavení školního klubu (počítače, airhockey, fotbálek, šipky a
šipkové terče). Žáci jsou povinni s tímto vybavením zacházet šetrně a řídit se pokyny
pedagogických pracovníků.
5.2. Žáci udržují prostory ŠK, své pracovní místo, vnitřní i okolní prostory školy v čistotě a pořádku
a chrání majetek školy před poškozením.
5.3. Žák odpovídá za škodu, kterou svým jednáním způsobil.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1. Vnitřní řád ŠK je umístěn na webových stránkách školy a vyvěšen na nástěnce ŠK. S tímto
vnitřním řádem ŠK jsou rodiče i žáci seznámeni na začátku docházky do ŠK na zápisovém lístku a
rodiče svým podpisem souhlasí s jeho dodržováním.

7. DOKUMENTACE
7.1. Ve školním klubu se vede tato dokumentace:
- zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k nepravidelné docházce
- docházkový sešit
- ŠVP školního klubu
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