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Řád školního klubu
Školní klub je součástí ZŠ a ZUŠ Zliv a na jeho provoz se vztahují veškerá ustanovení
školního řádu základní školy.
Hlavním posláním školního klubu (dále jen ŠK), je zabezpečení zájmové činnosti,
odpočinku a rekreace žáků v době po vyučování. ŠK zároveň umožňuje dohled nad žáky, kteří
čekají na spoj do místa bydliště.
ŠK se naplňuje do počtu 30 žáků zejména žáky druhého stupně ZŠ. ŠK navštěvují
přednostně žáci zapsaní k pravidelné docházce. Do naplnění kapacity mohou ŠK navštěvovat
také žáci bez předchozí přihlášky. Účast v ŠK je evidována v docházkovém sešitu.
Činnosti školního klubu :
Svou funkci naplňuje ŠK činnostmi, řazenými do následujících skupin:
a) Příprava na vyučování a doučování
b) Zájmové a odpočinkové činnosti
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ŠK je v provozu denně kromě pátku od 14 do 16 hodin. Vychovatelka po dobu přítomnosti
žáka ve ŠK za něho plně odpovídá.
Zájmové vzdělávání ve ŠK je poskytováno zdarma.
Ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠK z důvodu hrubého porušování
školního řádu a řádu ŠK.
Po příchodu žáka do ŠK zapíše vychovatelka jeho přítomnost do docházkového sešitu.
Při pobytu ve ŠD se žáci řídí školním řádem a pokyny vychovatelky. Dbají o bezpečnost svoji
a svých spolužáků. Chovají se tak, aby zabránili vzniku škody na zdraví nebo majetku. Na
svém místě udržují pořádek a čistotu. Za bezpečnost žáků odpovídá vychovatelka.
Veškeré učební pomůcky, knihy a počítače může žák ve ŠK používat pouze s vědomím
vychovatelky.
Za chování ve ŠK může vychovatelka navrhnout výchovné opatření, které udělí třídní učitel
nebo ředitel školy. Klasifikace chování žáka na vysvědčení zohledňuje také chování žáka
ve ŠK.
Tento řád ŠK nabývá platnosti dne 1.1.2015.

Mgr. Jan Režný
ředitel školy

