Základní škola a Základní umělecká škola
Zliv, okres České Budějovice
Lidická 315, 373 44 Zliv, tel: 387993323, e-mail: zszliv@seznam.cz, IČ: 00581623

Vnitřní řád školního klubu
Školní klub (dále jen ŠK) je součástí ZŠ a ZUŠ Zliv. Na jeho provoz se vztahují veškerá
ustanovení školního řádu základní školy a vyhlášky č. 74/2005 Sb. (o zájmovém vzdělávání)
v platném znění.
ŠK poskytuje přihlášeným žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program,
doučování, společenské, kulturní, sportovní akce a výchovu k sociálnímu cítění a respektování
lidských práv. Realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména
formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.
Oddělení ŠK se naplňuje do max. počtu 30 žáků.

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ
Žáci jsou přijímáni do ŠK na každý školní rok na základě řádně vyplněné přihlášky podané
zákonným zástupcem do naplnění kapacity 30 žáků.
Kromě žáků přijatých k pravidelné docházce lze k příležitostným činnostem přijmout
další nezapsané žáky, pokud aktuální počet v oddělení nepřesáhne 30.
Zájmové vzdělávání ve ŠK je poskytováno zdarma.
Ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školního klubu z důvodu hrubého
porušování řádu ŠK.

ORGANIZACE PROVOZU ŠKOLNÍHO KLUBU
1.
2.

3.

Školní klub je v provozu denně kromě pátku od 14 do 16 hodin.
Žáci do ŠK odcházejí samostatně, pokud činnost ŠK navazuje na výuku. V opačném případě
žáka do budovy vpustí vychovatelka ŠK před zahájením činnosti. Po ukončení činnosti žáci
odcházejí samostatně.
Za žáky odpovídá vychovatelka pouze v době uvedené v třídní knize a docházkovém sešitu.

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ
1.
2.
3.
4.
5.

Zapsaný žák má přednostní právo navštěvovat ŠK.
Zapsaný žák má právo zúčastňovat se všech akcí pořádaných ŠK a využívat zařízení školního
klubu.
Žák má právo požádat vychovatelku o pomoc v případě problému a v situacích, ve kterých
si neví rady.
Žák má právo na přátelské a bezpečné prostředí školního klubu a ochranu před sociálně
patologickými jevy.
Žák dbá na svoji bezpečnost a pravidla hygieny, řídí se pokyny vychovatelek, školním řádem
a vnitřním řádem školního klubu, který je vyvěšen v prostoru ŠK.

6.

Žák bez vědomí vychovatelky nesmí opustit prostor ŠK. Za žáka, který byl ve škole a do ŠK
se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
7. Žák nesmí slovně ani fyzicky napadat své spolužáky, přinášet předměty, kterými by mohl
zranit sebe nebo své spolužáky.
8. Žák může používat mobilní telefon a jiná elektronická zařízení pouze po domluvě
s vychovatelkou. Za soukromé věci, které žák přinese do ŠK, vychovatelka neodpovídá! Bez
souhlasu vychovatelky je zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy.
9. Za chování ve ŠK může vychovatelka navrhnout výchovné opatření, které udělí třídní učitel
nebo ředitel školy. Klasifikace chování žáka zohledňuje také chování žáka ve ŠK.
10. Při pobytu ve ŠK se žáci řídí vnitřním řádem ŠK a pokyny vychovatelky. Dbají o bezpečnost
svoji a svých spolužáků. Chovají se tak, aby zabránili vzniku škody na zdraví nebo majetku.
Žák vždy ihned nahlásí jakékoliv zranění nebo úraz vychovatelce, nesmí bez povolení
otevírat okna, zbytečně se zdržovat v šatně, běhat po schodech, chodbách a učebnách

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
1.
2.
3.
4.

Zákonný zástupce je povinen sdělit vychovatelce nutná omezení činností svého dítěte
v návaznosti na aktuální, případně trvalý zdravotní stav.
Zákonní zástupci se mohou o chování žáků informovat při konzultačních hodinách
vychovatelky či po domluvě kterýkoliv den.
Zákonný zástupce je povinen uhradit škodu, kterou jeho dítě úmyslně nebo z nedbalosti
způsobilo.
Zákonní zástupci mají právo na informace o činnosti a akcích ŠK prostřednictvím
elektronické žákovské knížky.

PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY
1. Žáci se k pedagogickým pracovníkům, ale i k ostatním zaměstnancům školy chovají slušně,
s respektem a úctou v souladu s etickými pravidly. Drzé chování a vulgarity při komunikaci
s dospělými bude posuzováno jako hrubé porušení školního řádu s následnými opatřeními.
2. Také pedagogičtí pracovníci se k žákům chovají slušně, s pedagogickým taktem, a eticky.
Verbální ponižování žáků, nespravedlivé jednání, případně jiné projevy neetického chování
a diskriminace bude posuzováno jako hrubé porušení pracovního řádu.

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED
SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE NEBO NÁSILÍ
1. V ŠK jsou vytvořeny podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, ochrany před
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Zvolené
formy odpovídají věkovým zvláštnostem žáků a potřebám provozu. Jedná se o průběžně
prováděný dozor vychovatelky, výchovné působení v průběhu realizovaných činností
uplatňovaných v souladu se školním vzdělávacím programem.

2. Ve všech prostorách školního klubu je zakázáno žákům kouření, požívání alkoholických
nápojů, distribuce nebo aplikace drog a návykových nebo toxických látek.
3. Všechny vychovatelky průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci v ŠK z hlediska výskytu
sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení
ohrožených žáků.
4. Vychovatelky jsou povinné v souladu s pracovním řádem a školským zákonem vykonávat
dohled nad žáky, a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo
docházet.
5. Na počátku školního roku provede vychovatelka poučení žáků, nepřítomné žáky poučí
dodatečně. Provede záznam do příslušné dokumentace. Žáky seznámí zejména:
 s vnitřním řádem školního klubu;
 se zásadami bezpečného chování;
 se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s prací ŠK;
 s postupem při úrazech;
 s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru.

ZACHÁZENÍ SE ŠKOLNÍM MAJETKEM A ŠKOLNÍMI POTŘEBAMI
1. Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky, je přitom povinen řídit se pokyny vychovatelky
a jiných oprávněných osob.
2. V případě zjištění svévolného ničení školních potřeb a ostatního majetku školy žák (resp.
zákonný zástupce) uhradí škodu, která mu byla prokázána.
3. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení třídy
a školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento vnitřní řád školního klubu nabývá platnosti dne 18.1.2018 a zároveň ruší platnost
předchozího vydání.

Ve Zlivi dne 15.1.2018

Mgr. Jan Režný
ředitel školy

