
 

  
 

 
 

Vnitřní řád školního klubu 
 
- Školní klub (dále jen ŠK) je určen žákům 5. ročníku a žákům 2. stupně. 
 
- ŠK umožňuje žákům trávit ve ŠK volný čas v době polední přestávky, po skončení výuky či 
zájmové činnosti.  
 
- ŠK umožňuje žákům odpočinek, zájmové aktivity a přípravu na vyučování s možností  
využití PC. 
 
- Žáci docházejí do ŠK dobrovolně, docházka je volná, nepovinná. 
 
- Žáci jsou povinni se při příchodu a odchodu nahlásit vedoucí ŠK .  
 
- Žáci jsou povinni respektovat pokyny vedoucí ŠK, řádně a ohleduplně se chovat, udržovat 
své věci v pořádku a nepoškozovat majetek školy, ŠK a spolužáků. V případě poškození 
majetku jsou povinni po dohodě zajistit opravu či náhradu. Při jednotlivých aktivitách žáci musí 
dodržovat pravidla bezpečnosti. Ve ŠK platí také školní řád a jeho ustanovení, při 
nedodržování školního řádu a vnitřního řádu Školního klubu lze žáka ze ŠK vyloučit. 
 
- Vstupenkou do ŠK je žákovská knížka, do které je vedoucí ŠK oprávněna zapsat provinění 
proti pravidlům i pochvalu za mimořádné aktivity žáka. 
 
- Po dobu pobytu ve ŠK a na jeho akcích vykonává ŠK nad žákem dohled, ale neručí za cenné 
věci. 
 
- Za bezpečnost žáka v klubu odpovídají vedoucí oddělení ŠK a to od příchodu až po odchod 
žáka z klubu. Do klubu žáci přicházejí i odcházejí zcela samostatně. Jakmile žák opustí ŠK, 
uvedený den se již do ŠK nevrací.  Rovněž odchod a příchod na obědy je samostatný. Vedoucí 
skupiny odpovídá za bezpečnost nejvýše 30 dětí, což je maximální počet ve skupině. Všichni 
vedoucí jsou proškoleni  v oblasti BOZP a PO.  
  
- Úplatu za docházku žáků do školního klubu provádí Klub rodičů a přátel školy, tudíž mají do 
ŠK přístup pouze ti žáci, jejichž rodiče zaplatili daný školní rok příspěvek KRPŠ v plné výši. 
Výjimku tvoří volné hodiny v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, kdy je vstup 
do ŠK zdarma. 
   
- Školní klub je otevřen nepravidelně, rozvrh hodin je umístěn na webových stránkách školy, 
ve třídách a na dveřích učeben ŠK. ŠK má dvě oddělení. 
 
- Školní klub nenahrazuje školní družinu a je určen pro žáky od pátého ročníku. 
Program školního klubu nabízí relaxační a tvořivé aktivity, plnění domácích úkolů. 
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