
Základní škola Valtice, okres Břeclav, příspěvková organizace 
 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU 
 
 

1. Charakteristika  
Školní klub (dále jen ŠK) je otevřené volnočasové zařízení, určené pro žáky 5.- 9. ročníku. Realizuje výchovně 
vzdělávací činnost mimo vyučování formou odpočinkových, rekreačních a zájmových aktivit, umožňuje žákům 
přípravu na vyučování. 
Školní klub organizuje zájmové kroužky, umožňuje žákům přístup k počítačům v době mimo vyučování, které 
využívají převážně k přípravě do výuky. 
 
2. Provozní doba 
ŠK je otevřen pro přihlášené žáky denně od 13:00 – 15:00 h. 
 
3. Užívané prostory 
ŠK je umístěn v budově ZŠ. Po dohodě s pracovníky, kteří jsou pověřeni vedením odborných pracoven, může ŠK 
tyto pracovny, včetně sportovišť, využívat ke svým činnostem. Musí však být respektován Školní řád a Provozní 
řády těchto pracoven a sportovišť. 
 
4. Přihlašování dětí 
Žák se může stát členem klubu na základě písemné přihlášky podepsané rodiči (zákonnými zástupci) a po zaplacení 
poplatku 50 Kč za měsíc, tj. 250 Kč/pololetí, splatné 2x ročně na účet školy: ČS č. ú. 138 4057 309 / 0800. Variabilní 
symbol žák obdrží po odevzdání vyplněné přihlášky od vedoucí vychovatelky. 
 
5. Podmínky docházky 
Do ŠK se mohou přihlásit žáci 5. – 9. ročníku. Žáci se při svém příchodu a odchodu zapíší do knihy docházky. 
 
6. Zájmové kroužky 
ŠK organizuje zájmové kroužky pro žáky I. a II. stupně ZŠ. Do těchto kroužků se žáci přihlašují na základě písemné 
přihlášky podepsané rodiči (zákonnými zástupci). Pobyt v kroužcích se řídí pravidly stanovenými vedoucími těchto 
kroužků. 
 
7. Bezpečnost  
Za bezpečnost přítomného žáka zodpovídá po celou dobu pobytu pověřený přítomný pracovník. 
Při činnosti organizované mimo ŠK zodpovídá za žákovu bezpečnost do počtu 25 žáků jeden pedagogický pracovník. 
Při činnostech v zájmových kroužcích zodpovídají za bezpečnost žáků vedoucí těchto kroužků. Všichni účastníci ŠK 
jsou průběžně seznamováni s bezpečnostními a hygienickými předpisy, jsou povinni se jimi řídit, dodržovat je a dbát 
pokynů přítomného pracovníka. Žák neprodleně hlásí přítomnému pracovníkovi každý úraz. Tento pracovník 
pak postupuje v souladu se stanovenými předpisy. 
 
8. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 
 
PRÁVA ŽÁKŮ: 
a) na vzdělání a školské služby podle školského zákona 
b) účastnit se všech činností a akcí pořádaných ŠK a být o nich včas informován.  
c) na svobodu myšlení, projevu a náboženství 
d) odpočinek, hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku 
e) mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na práci ve zdravém životním prostředí 
f) na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí 
 
POVINNOSTI ŽÁKŮ: 
a) řádně docházet do ŠK dle zápisního lístku  
b) dodržovat vnitřní řád ŠK  a předpisy a pokyny školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli 
seznámeni 
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků, svým chováním nesnižovat důstojnost svou, svých spolužáků,   
zaměstnanců školy a ostatních dospělých 



d) okamžitě ohlásit případný úraz či změnu zdravotního stavu vychovatelce 
e) neopouštět školní klub bez vědomí vychovatelky, vždy ohlásit svůj odchod ze ŠK i v případě odchodu  
v doprovodu zákonných zástupců 
f) zacházet s vybavením ŠK šetrně, chránit majetek před poškozením 
g) mobilní telefony smí žáci v ŠK používat jen v nutných případech, a to pouze po domluvě s paní vychovatelkou.  
Za ztrátu mobilního telefonu škola nenese zodpovědnost.  
  
ŽÁCI MAJÍ V ŠK ZAKÁZÁNO: 
 pořizovat nahrávky (audio, video, foto) nosit do ŠK předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost 
ostatních, používat mezi sebou a vůči dospělým hrubých slov, urážek a fyzického násilí. 
 
PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ: 
a) být informováni o chování žáka v ŠK, o akcích ŠK a zúčastňovat se akcí ŠK 
b) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se jejich dítěte (žáka) 
c) na bezodkladnou informaci o úrazu žáka či náhlé změně jeho zdravotního stavu 
 
POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ: 
a) zajistit, aby v případě pravidelné docházky žák řádně docházel do ŠK 
b) spolupracovat s vychovatelkou při řešení výchovných problémů žáka 
c) informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích a jiných závažných    
    skutečnostech, které by mohly mít vliv na jeho pobyt ve školním klubu 
d) na přihlášce uvést všechny předepsané údaje, písemně oznamovat odchylky od pravidelné docházky dle  
    přihlášky či změny ve způsobu odchodu žáka ze ŠK.  
e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 ods. 2 a 3 Školského zákona a další údaje, které jsou  
    podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka a změny v těchto údajích 
 
9. Zvláštní ustanovení 
Do ŠK mají dočasně přístup i žáci, kteří nejsou členy ŠK pouze v době dělených hodin nebo polední přestávky. 
Jakékoliv poškození zařízení ŠK je třeba vždy neprodleně hlásit přítomnému pracovníkovi. 
Svévolné a záměrné poškození zařízení a vybavení ŠK musí zákonný zástupce viníka škole uhradit ve výši způsobené 
škody. 
Opakované a závažné porušení Vnitřního řádu ŠK (nevhodné chování, agresivita, svévolné poškozování majetku, 
šikana, nerespektování pokynů, …) může být důvodem vyloučení žáka z docházky do ŠK. 
 
 
 
 
 
Platí od 1. září 2020 
                 .                                                                Mgr. Markéta Nedělová 
                                                                                                                        ředitelka školy  

 


