
Vnitřní řád školního klubu 

 
1. Přihlašování dětí do ŠK probíhá formou do zápisních lístků. Zde rodiče napíší, v kolik 

hodin dítě odchází ze ŠK. Napíší do zápisních lístků i současný zdravotní stav dítěte, zda 

trpí alergiemi apod. a svá telefonní čísla pro dostupnou komunikaci. Každá změna 

odchodu ze ŠK se hlásí písemnou formou. Telefonické omlouvání nestačí z důvodu 

bezpečnosti dětí. Dítě nesmí samovolně opustit ŠK bez vědomí vychovatelky, pokud se 

tak stane, vychovatelka okamžitě informuje rodiče a ředitele školy. Pokud se toto chování 

opakuje, je žák vyloučen ze ŠK. Písemné omluvenky dětí vychovatelka uschová. Zápisní 

lístky se evidují 5 let. 

2. O zařazení (přijetí) a odhlášení ze ŠK dětí rozhoduje ředitel školy. Do ŠK jsou přijímáni 

žáci 5. – 6. ročníku. 

3. Provoz ŠK je v pracovních dnech následující: 

PO  12:45 – 16:00 

ÚT 12:00 – 15:30 

ST 12:45 – 16:00 

ČT 12:00 – 16:00 

PÁ 12:00 – 16:00 

Žáci přicházejí do ŠK sami. Za žáka, který se do ŠK nedostavil, vychovatelka 

neodpovídá. 

4. ŠK se platí v průběhu měsíce října a to na celý školní rok paní vychovatelce Tomové. 

Současná částka je 600,-- (za měsíc 60,--). Úplata bude použita na částečnou úhradu 

neinvestičních nákladů ŠK. 

5. Náplní práce ŠK a právem dítěte je výchovně vzdělávací činnost, příprava na vyučování 

formou didaktických her, zájmové, odpočinkové a rekreační činnosti, arteterapie, 

ergoterapie. Součástí je také protidrogová prevence, prevence rizikového chování žáků, 

základní návyky a dovednosti slušného chování. 

6. Do zájmových kroužků, které jsou během provozu ŠK děti odchází a přichází sami. 

Odchod ze zájmových kroužků, které končí po 16:00 hod., si zajišťují rodiče. 

7. Ve ŠK musí žáci zacházet s vybavením obezřetně a za úmyslně poškozené zařízení bude 

žádána náhrada. 

8. Ve ŠK jsou žáci povinni chránit své zdraví a dodržovat bezpečnostní předpisy. 

Sebemenší úraz dítěte je hlášen řediteli školy a rodičům. Při úrazu žáka vychovatelka 

okamžitě poskytne první pomoc. Při větším rozsahu poranění zajistí odbornou pomoc. 

9. Ke všem zaměstnancům školy (pedagogickým i nepedagogickým) se děti chovají slušně a 

zdraví je. K ostatním žákům se chovají slušně a ohleduplně. V případě opakovaného 

ubližování spolužákům bude toto chování konzultováno s třídní učitelkou a rodiči a 

následně s ředitelkou školy. 

10. Mobily žáci během pobytu ve ŠK nemají při sobě. V případě potřeby se domluví 

s vychovatelkou. Rodiče dítě kontaktují pouze přes vychovatelku. 

11. Za opakované porušování tohoto řádu může být žák ze ŠK vyloučen. Chování žáka ve ŠK 

se zahrnuje do celkového hodnocení chování. 

12. Ve ŠK jsou žáci povinni chránit své zdraví a dodržovat bezpečnostní předpisy. 

Vzhledem k výskytu nemoci Covid 19 budeme klást důraz na zvýšenou hygienu, 

pokud se u dítěte projeví příznaky infekční nemoci, bude neprodleně umístěno do 

izolační místnosti a budou kontaktováni rodiče. 

 

 

Platnost od 1. 9. 2022       Tomová Iveta 


