
 
 

ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU 
PLATNÝ OD 1. 9. 2019 

 
Vnitřní řád školního klubu 

 
1. Provozní doba školního klubu 

je stanovena ve dnech školního vyučování od pondělí do pátku od 12:30 h. do 15:15 h. 
 Žáci přichází a odchází samostatně dle svého uvážení. 

 
 

2. Přihlašování a odhlašování žáků 
K docházce do ŠK mohou být přihlášeni žáci 4. – 9. tříd. Přihlašování žáků probíhá na začátku 
i v průběhu školního roku vyplněním Přihlášky do školního klubu, kam rodiče uvedou 
základní údaje. Tyto údaje jsou chráněny podle Zákona o ochraně osobních údajů. 
Odhlášení žáka ze ŠK provádí rodiče (zákonní zástupci) také písemnou formou. 

 
 

3. Podmínky docházky do ŠK: 
- včasné odevzdání řádně vyplněné Přihlášky do školního klubu (včetně uvedení 

zdravotních problémů) 
- zaplacení poplatku za ŠK dle bodu č. 10 
- dodržování povozní doby ŠK (příchod žáka nejdříve v 12:30, odchod do 15:15 
- Žáci zapsaní ve ŠK se nemohou zapisovat do školní družiny a naopak 

 
 

4. Pravidla docházky 
Práva žáka: 

- může se zapojit do všech aktivit, které klub nabízí 
- může se obrátit na lektory, máš-li pocit křivdy či nespravedlnosti 
- na přímé a důstojné jednání lektorů 
- na řádné řešení všech problémů při pobytu v klubu 

Povinnosti žáka: 
- zachovává klid, neruší program nevhodnými poznámkami 
- aktivně se zúčastňuje programu klubu a podílí se na pozitivní atmosféře 
- udržuje své pracovní místo v čistotě a pořádku 
- respektuje pokyny lektorů 
 
 

5. Zacházení s vybavením školního klubu: 
- žák má právo využívat materiální vybavení klubu s vědomím dospělého pracovníka 

klubu 
- zodpovídá za ztrátu, zničení nebo poškození vybavení 
- v případě úmyslného poškození nábytku, vybavení klubu, rozbití okna, dveří, 

poškození malby či jiného školního majetku uhradí škodu v plné výši zákonný 
zástupce 



6. Chování: 
- žák se chová vždy tak, aby sobě ani spolužákům nezpůsobil úraz a nepoškodil 

vybavení klubu 
- udržuje pořádek 
- bez dovolení lektorů nepřechází do jiných podlaží a učeben  

 
O chování dětí jsou rodiče informováni v žákovské knížce nebo individuální konzultací 
s lektory. 

 
 

7. Nepřípustné chování: 
- je zakázáno přinášet věci, které by mohly ohrozit zdraví tvoje nebo někoho jiného či 

způsobit úraz. Takové věci ti budou odebrány a vráceny na konci školního roku, popř. 
rodičům na vyžádání. Stejně je nepřípustné přinášet větší částky peněz a cenné věci. 
Za případnou ztrátu ŠK neručí. 

- je zakázáno používat mobilní telefon a veškerá elektronická zařízení. Pokud máš 
mobilní telefon, můžeš ho používat pouze se svolením lektorky a výhradně ke 
komunikaci s rodiči, jinak je během pobytu v klubu vypnutý. 

 
 

8. Postihy za porušení řádu školního klubu: 
- za méně závažné jednorázové porušení – napomenutí lektorů 
- za závažnější nebo opakované porušení – důtka ředitelky školy 
- v případě zvláště hrubého opakovaného slovního a úmyslného fyzického útoku žáka 

vůči lektorce nebo ostatním žákům, ředitelka školy vyloučí žáka ze školního klubu 
podle § 31 školského zákona platného od 1. 9. 2017. 

 
 

9. Práva a povinnosti zákonných zástupců 
Zákonní zástupci mají právo: 

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím tykajících se pobytu jejich dětí ve školním klubu 
- na informace o chování jejich dětí 
- na informace o činnosti školního klubu 

 Zákonní zástupci jsou povinni: 
- dodržovat provozní dobu školního klubu 
- na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek 

týkajících se chování dítěte 
- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti a zdravotních obtížích dítěte nebo o 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na pobyt v klubu 
- oznamovat další údaje, které jsou podstatné pro pobyt nebo bezpečnost dítěte ve 

školním klubu a změny těchto údajů 
 
 

10. Platba za školní klub 
Poplatek za ŠK je 250 Kč pololetně bankovním příkazem na účet školy (Moneta – Money Bank 
215580057/0600, variabilní symbol 10, specifický symbol – jméno dítěte). Poplatek je jednotný 
pro všechny přihlášené děti a jeho výše je neměnná, bez ohledu na docházku a čas strávený v ŠK. 
Dítě může být vyřazeno ze ŠK pro nesplnění povinné finanční úhrady, ale dluh musí být uhrazen. 
 
 

11. Ostatní 
O programu a činnosti v klubu jsou rodiče informováni během výstav a jarmarků či na webové 
stránce školy:  www.zsvrane.cz   
 
 



12. Závěrečné ustanovení 
Řád školního klubu nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2019 
Žáci budou prokazatelně seznámeni s Řádem školního klubu na začátku školního roku. 
Rodiče a zákonní zástupci mají povinnost seznámit se s plným zněním Řádu školního 
klubu na webových stránkách školy nebo požádají o písemnou tištěnou verzi a toto potvrdí 
podpisem v přihlášce do školního klubu. 

 
 

Ve Vraném nad Vltavou, dne 31. 8. 2019 
 
 

Mgr. Daniela Pořízková 
        Ředitelka školy 

 


