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A. OBECNÁ USTANOVENÍ 
Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako 
statutární orgán školy pro školské zařízení školní klub tuto směrnici – vnitřní řád školního 
klubu. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠK, je závazný pro pedagogické pracovníky a 
má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou 
vychovatelé a vychovatelky ŠK (vedoucí kroužku) při zápisu účastníků do ŠK.   
 
Školní klub se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.   

B. POSLÁNÍ ŠKOLNÍHO KLUBU 
Školní klub zajišťuje pestrou zájmovou činnost, která je dobrovolná a volitelná. Zájmová 
činnost ve školním klubu je poskytována za úplatu.  

C. PROVOZ BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU 
Školní klub je v provozu ve dnech školního vyučování dle rozvrhu zájmových útvarů. Podle 
zaměření využívá buď kmenové třídy, nebo další odborné pracovny: tělocvičnu, počítačovou 
učebnu, keramickou dílnu, kuchyňku, polytechnickou pracovnu, dílnu, školní hřiště.  

D. ČLENSTVÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU 
Účastník se stává členem školního klubu vyplněním zápisního lístku zákonným zástupcem a 
zaplacením poplatku (viz poplatky).  

E. DOCHÁZKA 
Docházka je dobrovolná. Účastníci přicházejí do ŠK samostatně. 
Po přihlášení do klubu je nutné každou absenci předem omluvit vedoucímu kroužku.  



F. POPLATEK 
Poplatek je stanoven vnitřním předpisem, vydaným ředitelkou školy. Při docházce do více 
kroužků se platí za každý zvlášť. Úhrada se provádí prostřednictvím školní online pokladny 
na účet školy. Snížení nebo prominutí úplaty se řídí stejnými pravidly jako ve ŠD. 

G. PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU 
Pro chování a bezpečnost účastníků ve školním klubu platí ustanovení školního řádu. 
Ve školním klubu se účastníci chovají podle pokynů vedoucího kroužku. Bez jeho souhlasu 
neopouštějí určené prostory, dodržují zásady bezpečnosti, společenského chování, hygieny 
tak, aby chránili zdraví své i dalších účastníků a neomezovali jejich práva. Za bezpečnost a 
ochranu zdraví účastníků v ŠK zodpovídá vedoucí kroužku, upozorňuje účastníky na 
nebezpečné situace a zajišťuje ochranu zdraví účastníků. 
Účastníci si věci ukládají na určené místo. Ztrátu či záměnu věcí, jakékoliv poranění či úraz 
nahlásí ihned vedoucímu. Neničí zařízení a vše uklízí na určené místo (svévolně poškozené 
zařízení, knihy a jiné předměty musí uhradit). 
Příchody a odchody hlásí vždy vedoucímu kroužku. 
Pitný režim je zajištěn podáváním nápojů při obědě, dále si účastníci nosí pití z domova, nebo 
si je mohou koupit v nápojovém automatu, nebo se mohou kdykoliv napít vody.  

H. VYLOUČENÍ ZE ŠKOLNÍHO KLUBU 
Ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení účastníka ze ŠK, pokud tento účastník 
soustavně narušuje kázeň, pořádek, ohrožuje bezpečnost a zdraví ostatních účastníků. 

CH. SPOLUPRÁCE S RODIČI 
Aktuální informovanost rodičů nebo zákonných zástupců je prováděna průběžně buď 
písemně, osobně, zprávami na nástěnkách. Naléhavé nebo náhlé situace je možno konzultovat 
osobním jednáním s vedoucími kroužků, případně se telefonicky domluvit na schůzce. 

I. PRÁVA A POVINNOSTI  
Práva a povinnosti účastníků 

Účastníci docházející do školního klubu mají právo na svobodu myšlení, svědomí, 
náboženství a na svobodu projevu, na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových akcích 
zajišťovaných školním klubem, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných 
záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována 
pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Účastníci mají právo na zabezpečení 
přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jejich duchovní, morální a sociální 
rozvoj. Účastníci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a na práci ve 
zdravém životním prostředí. Účastníci docházející do školního klubu dodržují pravidla 
kulturního chování, nesmějí se dopouštět projevů rasismu a šikanování, řídí se vnitřním 
řádem. Jsou povinni řídit se pokyny vedoucího kroužku a dalších oprávněných osob a 
dodržovat zásady bezpečnosti. Účastník bez vědomí vedoucího kroužku nesmí opustit školní 
klub ani prostor, kde právě činnost probíhá. Odejde-li účastník ze školního klubu bez řádného 
propuštění vedoucím kroužku, dopouští se tím porušení vnitřního řádu školního klubu. 

Práva a povinnosti zákonných zástupců 

Zákonný zástupce má právo seznámit se se všemi předpisy vztahujícími se k pobytu dítěte ve 
ŠK, na informace o chování a vzdělávání dítěte. Má povinnost seznámit se s Vnitřním řádem 
ŠK, sdělit písemně rozsah docházky a způsob odchodu účastníka ze školního klubu, oznámit 



písemně odchod účastníka ze ŠK, odchází-li v jinou dobu, než je uvedeno na přihlášce, 
každou absenci omluvit předem vedoucímu kroužku, oznamovat v ŠK změny zdravotní 
způsobilosti, zdravotní potíže, informovat o výskytu vší. Uhradit úplatu za zájmové 
vzdělávání, respektovat ustanovení vnitřního řádu ŠK, respektovat pokyny vedoucího kroužku 
v souladu s právními předpisy. 
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Mgr. Renata Jeřábková 
          ředitelka školy 


