
 

  
 

 

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, omezeně také 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 pedagogický pracovník 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 (rodiče žáky nevyzvedávají). 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.  
  
- Vstup do ŠK není zpoplatněn. 
   
- 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, SAMOSTATNÉ plnění domácích úkolů. 
 
 
V Praze 1. 9. 2016                                                                Mgr. Kateřina Vávrová                         
                                                                                                    ředitelka školy 
 

 
 

Beru na vědomí „Vnitřní řád školního klubu“ a podmínky docházky.  
Jsem si vědom/a, že pokud se žák nenahlásí na danou hodinu ve školním klubu, 
po skončení výuky, a to i v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, 
přebírají za něj zodpovědnost rodiče.  
Přihlašuji svoji dceru/svého syna do školního klubu. 
 
Jméno dítěte: _______________________________   Třída: _________________ 

Jméno zákonného zástupce: __________________________________________ 

Podpis: ____________________________________ 

V Praze dne ______________ 


