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Vnitřní řád školního klubu při ZŠ Velvary

I. Obecná ustanovení

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

• otevřenou nabídku spontánních činností pro všechny žáky školy o přestávkách mezi dopoledním a odpoledním 
vyučování.; 

• pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost pro přihlášené žáky do ranního a odpoledního klubu 

Školní klub je určen pro žáky 2. stupně a žáky 1. stupně, kteří nebyli přijati k pravidelné docházce do školní 
družiny. Činnost školního klubu navazuje na vzdělávací činnost základní školy. Rozvrh činností je sestavován tak, 
aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny – střídání klidných a pohybově náročným činností,práce a 
odpočinku organizovaných spontánní činností. Režim musí vytvářet dobré podmínky pro uskutečňování 
výchovných záměrů pedagogů. 

II. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných 
zástupců ve školním klubu a podrobnosti o pravidlech vzájemných 
vztahů s pedagogickými pracovníky

1. Žáci mají právo

- na zájmové vzdělávání

- na školské služby podle školského zákona

- na ochranu zdraví a ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí

- na svobodu myšlení, projevu, shromažďováním, náboženství

- na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek

- být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školském zařízení

2. Žáci jsou povinni

-  dodržovat vnitřní řád školního klubu,předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli 
seznámeni

-  chovat se slušně k dospělým i ostatním žákům

-  plnit pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníků

- Informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží nebo jiných 
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

- Oznamovat školskému zařízení údaje podle §28 odst.2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro 
průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích

- Chodit do školního klubu vhodně a čistě upraven a oblečen s ohledem na plánované činnosti.

- nenosit do školního klubu předměty, které nesouvisí s jeho činností a mohly by ohrozit zdraví a 
bezpečnost jeho nebo jiných osob a je zakázáno s nimi manipulovat
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- z bezpečnostních důvodů neopouštět školní klub a budovu školy bez vědomí vedoucích zájmových 
útvarů školního klubu

- zacházet se školními potřebami šetrně, udržovat své místo a prostory v čistotě a pořádku, chránit 
majetek před poškozením

- chránit své zdrví i zdraví spolužáků – žákům jsou zakázány všechny zdraví škodlivé činnosti 
( např.kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek

- hlásit bez odkladu každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školského 
zařízení

- nenosit do školského zařízení předměty, které nesouvisí s jeho činností a mohly by ohrozit zdraví a 
bezpečnost jeho nebo jiných osob a je zakázáno s nimi manipulovat. Cenné předměty, včetně 
hodinek, šperků a mobilních telefonů odkládá pouze na místa k tomu určená ( uzamykatelná šatní 
skříňka)

3. Práva a povinnosti zákonných zástupců 

Zákonní zástupci mají právo na:

- Na informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím

- Nahlížet do tohoto řádu i dalších vnitřních předpisů školy

- Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí žáka a jeho pobytu ve 
školním klubu

- Projednávání svých záležitostí s vedoucími zájmových útvarů a vedoucím školního klubu kdykoliv 
v době provozu zájmových útvarů, po předchozí domluvě i mimo provoz školního klubu nebo na 
třídních schůzkách

Zákonný zástupce je povinnen:

- Zajistit, aby žák docházel řádně do zájmových útvarů školního klubu, do kterých se přihlásil ( za 
žáka, který se do zájmového útvaru nedostavil, vedoucí neodpovídá )

- Navyzvání ředitele, výchovného poradce, školního metodika prevence nebo vedoucích zájmových 
útvarů a odpoledního školního klubu se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 
chování žáka

- Informovat školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka k činnosti ve školním klubu a případných 
změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly 
mít vliv na pobyt žáka ve školním klubu
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III. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

- vedoucí zájmových útvarů a vedoucí školního odpoledního klubu zajišťují bezpečnost a ochranu 
zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s činností ve školním klubu

- hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školního klubu se vždy považuje za 
závažné porušení povinností stanovených tímto řádem

- vedoucí zájmových útvarů a vedoucí odpoledního školního klubu spolupracují s třídními učiteli a 
s rodiči, podle potřeby je informují o práci a chování žáka, společně řeší vzniklé problémy a hledají 
prostředky nápravy

IV. Podmínky zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví žáků a jejich ochrany 
před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství 
nebo násilí

- Zajištění bezpečnosti žáků během pobytu ve školním klubu vychází z obecných požadavků na 
ochranu zdraví a bezpečnosti

- Všichni zaměstnanci školy jsou povinni při vzdělávání přihlížet k fyziologickým potřebám dětí, žáků 
a studentů, vytvářejí podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně 
patologických jevů

- Všichni zaměstnanci poskytují žákům informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

- Pedagogičtí zaměstnanci/vedoucí útvarů a odpoledního klubu sledují zdravotní stav žáků a 
v případě náhlého onemocnění/úrazu informují bez zbytečných odkladů rodiče žáka

- Při úrazu poskytnou zaměstnanci žákovi první pomoc nebo zajistí ošetření lékařem. Úraz hlásí 
vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů.

- Za žáka, který byl ve škole a do školního klubu se nedostavil, vedoucí neodpovídá

- Žák je povinnen chránit zdraví své a svých spolužáků

- Žák nesmí ve školním klubu užívat návykové látky ( drogy, alkohol, cigarety ), stěhovat nábytek, 
manipulovat s okny, s audiovizuální technikou, s chemikáliemi, elektrickými spotřebiči a vypínači

- Žák nesmí do školního klubu větší peněžní hotovost, cenné předměty a předměty ohrožující zdraví 
– zbraně, nože apod.

- Žáci se řídí při svých činnostech provozními řády jednotlivých učeben

- V případě zdravotních obtíží nebo úrazu ohlásí žák tuto skutečnost neprodleně vedoucímu školního 
klubu nejpozději do odchodu ze školního klubu

- Ve školním klubu je žák povinen chovat se v rámci společenských pravidel, vyvaruje se jakéhokoliv 
hrubého slovního jednání nebo fyzického útoku vůči ostatním žákům, k dospělým se chová uctivě a 
slušně

- Mezi sebou žáci vytvářejí kamarádské vztahy, velmi přísně bude postihována šikana
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- Žák je schopen respektovat názory ostatních a svůj názor obhájí

-

V. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze 
strany dětí, žáků, studentů

- U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, pedagogů či jiných 
osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě 
nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům 
sociální péče

- Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému učiteli/vychovateli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých 
věcí – uzamykání šaten, tříd.

- Do školního klubu nenosí cenné věci.

- Žáci a zaměstnanci ŠK odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.

- Žáci jsou povinni řádně pečovat o propůjčený majetek ŠK, ochraňovat jej před ztrátou a 
poškozením.

- Při nahlášení krádeže se o události pořídí záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc se předá 
orgánům činným v trestním řízení ( ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR ), nebo žák 
bude poučen, že má tuto možnost.

-

VI. Provoz a vnitřní režim

Provozní doba 

Školní klub je otevřen v budově školy, učebna 1.A:

Ranní klub:  6.50 – 7.40, Příchod do ranního klubu 6.50 – 7.15 h.

Odpolední klub: 12.00 - 15.00, pak děti odchází samy do školní družiny, pokud rodiče potřebují

Přijímaní žáků

Žák je přijímán do školního klubu na základě přihlášky podepsané zákonným zástupcem

Platba za školní klub

Rodiče nebo žáci platí v hotovosti k rukám vedoucí školního klubu do 30.9.2018, 2. pololetí pro 
odpolední školní klub do 28.2.2019

50,- Kč/šk.rok = členství a občasné  využívání akcí, využití doučování a občasnou návštěvu ranního 
nebo poledního klubu

420,- Kč/šk. rok za pravidelnou docházku do kroužků 

300,- Kč/pololetí za pravidelnou docházku do odpoledního klubu
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Úřední hodiny školního klubu

Platba a odevzdávání přihlášek do 8.00 před vyučováním, 1. přestávka (8.45 – 8.55h)

Příchod a odchod žáků

Školní klub je s volným příchodem a odchodem, pokud se rodiče nedohodnou s vychovatelem jinak. 
V případě jiného času odchodu je potřeba osobní nebo písemná domluva rodiče s vychovatelem

Aktivity školního klubu

Školní klub zajišťuje aktivity relaxační v učebně č. 36, hry a sportovní hry v prostorách školního dvora, 
školního hřiště, parku a multifunkčního hřiště; při nepřízni počasí v tělocvičně a Slovanu, aktivity 
výchovného charakteru v učebně HV a PV. Školní klub pořádá i víkendové a prázdninové aktivity, o 
kterých je veřejnost včas informována na webu školy

Pobyt venku

V době 14 – 15 h školní klub zajišťuje dětem přiměřené venkovní aktivity v blízkém i vzdálenějším okolí 
školy. Odchod dětí ze školního klubu je proto směřován před odchodem ven, nebo po příchodu ke škole.

Doporučený postup v případě nevyzvednutí žáka ze ŠK:

Školské zařízení ( pedagogický pracovník ) telefonicky kontaktuje zákonného zástupce nebo jím pověřenou 
osobu, a to v případě potřeby i opakovaně. Pokud se podaří zákonného zástupce kontaktovat, domluví 
pedagogický pracovník čas a místo předání dítěte s tím, že podle vzájemné dohody je možné dítě odevzdat i jiné 
osobě než osobě, která byla zákonným zástupcem k vyzvednutí pověřena v písemné přihlášce do ŠK. 
S zákonným zástupce je možné dohodnout, že dítě může odejít samo. O telefonické domluvě sepíše 
pedagogický pracovník záznam.

V případě, že se pedagogickému pracovníkovi opakovaně nepodaří telefonicky kontaktovat zákonného zástupce 
ani jím pověřenou osobu, anebo že zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba při telefonickém kontaktu sdělí, 
že zákonný zástupce ani jím pověřená osoba nemůže dítě v přiměřené době ze školního klubu vyzvednout, 
kontaktuje pedagogický pracovník za účelem zajištění přiměřené péče o dítě zástupce obecního úřadu jako orgán 
sociálně-právní ochrany dětí, v jehož obvodu se školské zařízení nachází. O kontaktování zástupce obecního 
úřadu pořídí pedagogický pracovník záznam.

VII. Závěrečná ustanovení
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Řád školního klubu je přílohou Školního a klasifikačního řádu ZŠ Velvary školy a nabývá 
účinnosti dne 3.9.2018. Účastníci školního klubu a jejich zákonní zástupci jsou prokazatelně 
seznámeni s Vnitřním řádem školního klubu. Tento Vnitřní řád je zveřejněn na veřejně dostupném místě, 
na webových stránkách školy, v prostorách ŠK.

               Mgr. Petr Došek Mgr. Šárka Hrbková

                 ředitel školy                                                                                        vedoucí 
školního klubu
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