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Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 

Vnitřní řád školního klubu 
 ZŠ/0321/2017-MO 

Vypracoval : Mgr. Jaroslav Motejlek, ředitel školy 

Schválil :   Mgr. Jaroslav Motejlek, ředitel školy  

Pedagogická rada projednala dne: 19. dubna 2017 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 19. dubna 2017 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. září 2017 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří nedílnou součást tohoto předpisu. 

 

 

I. Obecná ustanovení 
 

    Na základě ustanovení §30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako 

statutární orgán školy pro školské zařízení zájmového vzdělávání, školní klub (dále ŠK), tuto 

směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví 

režim ŠK, je závazná pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné 

zástupce žáků. Prokazatelné seznámení zákonných zástupců a žáků s tímto řádem provádí 

pověření pedagogičtí pracovníci školy. 

     Školní klub se při své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém 

vzdělávání, v platném znění. 

 

 

  II. Účastníci činnosti klubu 
 

1. Činnost klubu je určena přednostně pro žáky druhého stupně základní školy.  

2. Účastníkem může být i žák prvního stupně základní školy, který není přijat 

k pravidelné denní docházce do školní družiny.  

3. K činnosti školního klubu je žák přihlášen pomocí zápisového lístku (přihlášky) do 

školního klubu, který vyplní a podepíše zákonný zástupce dítěte. 

 

III. Práva a povinnosti žáků 

 
1. Žáci mají právo 

 

- na zájmové vzdělávání 

- na školské služby podle školského zákona 

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

- na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství 

- na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek 
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- být seznámeni se všemi předpisy, vztahujícími se k jejich pobytu a činnosti ve 

školském zařízení 

 

2.  Žáci jsou povinni  

 

- dodržovat předpisy a pokyny školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, 

s nimiž byli seznámeni 

- plnit pokyny pedagogických pracovníků školských zařízení vydané v souladu 

s právními předpisy a vnitřním řádem školního klubu 

- ve školním klubu se žák řídí pokyny vedoucích zájmových útvarů školního klubu, 

vnitřním řádem školního klubu, školním řádem a řády odborných učeben 

- chovat se slušně a ohleduplně k zaměstnancům školy, dalším dospělým osobám a 

dalším žákům školy, dbát pokynů zaměstnanců školy, dodržovat vnitřní řád školního 

klubu, školní řád a řády odborných učeben; chovat se tak, aby neohrozili zdraví své 

ani jiných osob 

- účastnit se činností organizovaných školním klubem – docházka do zájmových útvarů 

je pro přihlášené žáky povinná, odhlásit se žák může vždy ke konci pololetí 

- zacházet se školními potřebami šetrně, chránit majetek před poškozením 

- z bezpečnostních důvodů neopouštět školní klub a budovu školy bez vědomí 

vedoucích zájmových útvarů školního klubu 

- chránit zdraví své i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které 

jsou zdraví škodlivé 

- každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školního 

klubu, hlásit bez zbytečného odkladu vedoucím zájmových útvarů školního klubu 

nebo jinému zaměstnanci školy 

- nenosit do školního klubu předměty, které nesouvisí s jeho činností a mohly by ohrozit 

zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob; je zakázáno s nimi manipulovat 

- cenné věci žák do školního klubu nenosí; mobilní telefony odkládá pouze na místa 

k tomu určená 

 

IV. Práva a povinnosti zákonných zástupců 
 

1. Zákonní zástupci mají právo zejména na: 

 

- informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění 

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí žáka a jeho 

pobytu ve školním klubu 

- zákonní zástupci žáků zapsaných do zájmových útvarů školního klubu mohou 

projednávat své záležitosti s vedoucími těchto útvarů v době provozu zájmových 

útvarů školního klubu, po předchozí domluvě i mimo provoz školního klubu  

 

2. Zákonný zástupce žáka je povinen: 

 

- zajistit, aby žák řádně docházel do zájmových útvarů školního klubu, do kterých se 

přihlásil 

- za žáka, který byl ve škole a do zájmových útvarů školního klubu se nedostavil, 

vedoucí neodpovídá 
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- na vyzvání ředitele školy, výchovného poradce, školního metodika prevence nebo 

vedoucích zájmových útvarů 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, které by mohly mít vliv na pobyt žáka ve školním 

klubu 

 

V. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky klubu a  

     dalšími zaměstnanci školy 

 
- vedoucí zájmových útvarů školního klubu zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků 

při činnostech, které přímo souvisejí s činností ve školním klubu 

- hrubé verbální a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pedagogickým pracovníkům 

školního klubu a dalším zaměstnancům školy se vždy považují za závažné porušení 

povinností stanovených tímto řádem 

- vedoucí zájmového útvaru školního klubu spolupracuje s třídními učiteli a zákonnými 

zástupci, podle potřeby je informuje o práci a chování žáka, společně řeší vzniklé 

problémy a hledá prostředky nápravy 

- pokud žák soustavně narušuje činnost školního klubu a vnitřní řád, může být z klubu 

vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠK, pokud tento žák 

soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje 

zdraví a bezpečnost ostatních nebo z jiných zvláště závažných důvodů.  

 

   VI.  Podmínky zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví žáků a jejich  

          ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace,  

          nepřátelství nebo násilí; podmínky zacházení s majetkem školního  

          klubu 
 

- zajištění bezpečnosti žáků během pobytu ve školním klubu vychází z obecných 

požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti 

- za žáka, který byl ve škole a do zájmových útvarů školního klubu se nedostavil, 

vedoucí neodpovídá 

- žák je povinen chránit zdraví své a svých spolužáků 

- žák nesmí ve školním klubu užívat návykové látky, manipulovat s okny, 

s audiovizuální technikou, počítači a interaktivními tabulemi, chemikáliemi, 

elektrickými spotřebiči a vypínači 

- žák nesmí do školního klubu nosit cenné předměty a předměty ohrožující zdraví 

- při činnosti školního klubu v učebně školy jsou žáci povinni řídit se řády jednotlivých 

učeben 

- v případě zdravotních obtíží nebo úrazu ohlásí žák tuto skutečnost neprodleně 

vedoucímu zájmového útvaru, nejpozději do odchodu ze školního klubu 

- ve školním klubu je žák povinen chovat se v rámci společenských pravidel, vyvaruje 

se jakéhokoliv hrubého verbálního jednání nebo fyzického útoku vůči ostatním 

žákům; k dospělým osobám se chová slušně 

- mezi sebou se žáci chovají kamarádsky a přátelsky 

- žák je schopen respektovat názory ostatních a svůj názor hájit 

- žáci udržují v místnostech určených pro činnost klubu čistotu a pořádek. Poškození 

majetku hlásí žáci vychovateli školního klubu (vedoucímu zájmového útvaru). Žákům 

je zakázáno manipulovat s veškerým elektrickým zařízením, zavírat a otevírat okna. 
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- u každého svévolného či nedbalostního poškození nebo zničení majetku školy, 

majetku žáků, zaměstnanců školy či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od 

zákonných zástupců žáka, který poškození způsobil. Pokud byl vznik škody umožněn 

nedostatečným dohledem nad žákem, na náhradu škody od zákonných zástupců žáka 

není právní nárok. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody se 

zákonnými zástupci žáka je vznik škody hlášen Policii ČR, přestupkové komisi města, 

případně orgánům sociálního odboru – oddělení péče o dítě. 

 

VII. Provoz a vnitřní režim 
  

1. Formy zájmového vzdělávání ve školním klubu 

 

    Činnost školního klubu je realizována zpravidla v sedmi odděleních školního klubu: 

a) oddělení cizích jazyků 

b) oddělení kultury a umění 

c) oddělení sportu – míčové hry 

d) oddělení sportu 

e) oddělení přírodních věd 

f) oddělení ICT 

g) oddělení přípravy na další stupeň vzdělávání 

 

     Ve výše uvedených odděleních je organizována zájmová činnost v souladu s §2 výše  

      uvedené vyhlášky, tj. pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností 

 

     Školní klub vykonává činnost ve dnech školního vyučování. Klub může vykonávat   

     činnost i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování, a to včetně školních prázdnin. 

     Nabídka zájmového vzdělávání v jednotlivých odděleních školního klubu je aktualizována     

     vždy k 1. září příslušného školního roku. 

 

2. Podmínky úplaty 

 

2.1 Zájmové vzdělávání ve školním klubu je poskytováno zpravidla za úplatu. Výše  

      úplaty za příslušný zájmový útvar jednotlivých oddělení je vyhlašována vždy  

      k počátku školního roku. 

2.2 Předem stanovená výše úplaty je úplatou vždy za celý školní rok docházky do  

      zájmových útvarů školního klubu. 

2.3 Zákonní zástupci provádí úhradu dohodnutým způsobem: 

a) bezhotovostním způsobem na číslo účtu 30007-300329684/0600, kdy 

variabilní symbol je dítěti přidělen 

b) hotovostním způsobem u ekonomky školy 

 

3. Organizace činnosti 

 

3.1 Provozní doba školního klubu je nepravidelná, zpravidla od 7:00 do 7:45 hodin a od  

      11:35 do 17:00 hodin podle rozvrhu činnosti zájmových útvarů jednotlivých oddělení    

      školního klubu. 

3.2 Činnost školního klubu probíhá v těchto prostorách: školní tělocvična, gymnastický  

      sál, školní hřiště s umělým povrchem, učebny školy, odborné pracovny, knihovna  

     školy, školní dílna. 
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4. Způsob evidence účastníků 

 

     Ve školním klubu (zájmových útvarech jednotlivých oddělení) je vedena tato  

     dokumentace: 

a) evidence žáků – školní matrika 

b) přihlášky (zápisové lístky) do školního klubu 

c) třídní kniha 

d) záznamové archy docházky do zájmových útvarů jednotlivých oddělení 

 

Účastníci činnosti školního klubu jsou evidováni na základě zápisového lístku (přihlášky) do 

školního klubu. Jejich docházku vychovatel školního klubu (vedoucí zájmového útvaru) 

zaznamenává do tiskopisu Záznamy o práci v zájmovém útvaru. 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 
 

Vnitřní řád školního klubu je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným 

způsobem jsou s ním seznámeni žáci a zákonní zástupci, přihlášeni do školního klubu, a 

informováni o jeho vydání a obsahu rovněž zákonní zástupci těchto žáků. 


