
                                                    

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU 

 
PLATNÝ OD 1. 9. 2022 

 

 

1. Provozní doba školního klubu 

- Je stanovena ve dnech školního vyučování: 

 
                                   Pondělí – čtvrtek: 12:30 – 15:30 hod 

                                                      Pátek: 12:30 – 15:00 hod 

 

- Žáci přicházejí a odcházejí samostatně dle svého uvážení, svůj příchod i odchod 

nahlašují vychovatelce ŠK, která docházku zaznamenává elektronicky přes systém 

Bellhop 

- Pravidelně ve čtvrtek je organisován pevný blok s programem v přírodě od 13:30 do 

14:50; během tohoto bloku nelze z klubu odcházet; je možné odejít po ukončení bloku 

v 14:50 

 

 

2. Přihlašování a odhlašování žáků 

 

- K docházce do ŠK mohou být přihlášeni žáci 4. – 9. tříd, kteří nejsou zapsání ve ŠD 

- Přihlašování žáků do ŠK probíhá na začátku školního roku. Pokud to umožní kapacita 

(kapacita 50dětí)tak i v průběhu školního roku vyplněním přihlášky do školního 

klubu, do které rodiče uvedou základní údaje. Tyto údaje jsou chráněny podle Zákona 

o ochraně osobních údajů 

- Přijetí do ŠK není nárokové 

- Odhlášení žáka ze ŠK provádí zákonní zástupci písemnou formou na předtištěném 

formuláři, který je k dispozici u vychovatelky ŠK nebo ke stažení na webových 

stránkách školy 

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 provozní doby ŠK (příchod žáka nejdříve v 12:30, odchod pondělí – 

čtvrtek do 15:30 hod, pátek do15:00 hod 

- Seznámení se s vnitřním řádem ŠK 

 

 



 
 

 

 

 

4. Pravidla docházky 

Práva žáka: 

- Zapojit se do všech aktivit, které klub nabízí 

- Obrátit se na vychovatelku, pokud má pocit křivdy či nespravedlnosti 

- Na přímé a důstojné jednání vychovatelky 

- Na řádné řešení všech problémů při pobytu v klubu 

Povinnosti žáka: 

- Nezasahovat nevhodně do probíhajícího programu 

- Aktivně se zúčastňuje programu klubu a podílí se na pozitivní atmosféře 

- Udržuje prostor ŠK v čistotě a pořádku 

- Respektuje pokyny vychovatelky 

 

 

5. Zacházení s vybavením školního klubu: 

- Žák má právo využívat materiální vybavení klubu s vědomím vychovatelky ŠK 

- Žák zodpovídá za ztrátu, zničení nebo poškození vybavení majetku školy 

- V případě úmyslného poškození nábytku, vybavení klubu, rozbití okna, dveří, 

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

zástupce žáka 

 

6. Chování: 

- Žák se chová vždy tak, aby sobě ani spolužákům nezpůsobil úraz a nepoškodil 

vybavení klubu 

- Bez dovolení vychovatelky neopouští ŠK 

 

7. Upozornění: 

- Je zakázáno přinášet věci ohrožující zdraví  

- Stejně tak je nepřípustné přinášet větší částky peněz a cenné věci (Za případnou 

ztrátu škola neručí) 

- Elektronická zařízení si děti nechávají v aktovkách 

- Mobilní telefon, děti používají se svolením vychovatelky výhradně ke komunikaci s 

rodiči, jinak je během pobytu v klubu vypnutý (za případnou ztrátu nebo poničení 

škola neručí) 

 

8. Porušení řádu školního klubu: 

- V případě zvláště hrubého opakovaného slovního a úmyslného fyzického útoku 

žáka vůči vychovatelce nebo ostatním žákům, bude tato situace nahlášena vedení 

školy a probrána se zákonnými zástupci 
- Včasného neuhrazení poplatku za ŠK 

  

9. Práva a povinnosti zákonných zástupců 

Zákonní zástupci mají právo: 

- Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se pobytu žáka ve školním klubu 

- Na informace o chování žáka 

- Na informace o činnosti školního klubu prostřednictvím webových stránek školy:  

www.zsvrane.cz v sekci ŠK 

 

 Zákonní zástupci jsou povinni: 

http://www.zsvrane.cz/


- Dodržovat provozní dobu ŠK 

- Respektovat provoz ŠK 

- Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek 

týkajících se chování žáka 

- Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti a zdravotních obtížích žáka nebo o 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na pobyt v klubu 

Kroužky – rodiče mohou v rámci ŠK přihlásit žáky na kroužky v budově školy 

• Kroužek vaření 

• Angličtin 

• Keramika 

• Zpěv s kytarou 

• Deskové hry 

• Šikovné ruce 

• Florbal 

a jiné 

 

10.   Platba za školní klub 

- Platba se hradí pouze jednorázově: 

září–červen 1000 Kč (poplatek za ŠK je 100Kč/měsíčně) 

- Datum splatnosti do 30. 9. 2022. 

- Platbu rodiče provádějí ročně bankovním příkazem na účet školy (Moneta – 

Money Bank 215580057/0600, variabilní symbol 10, specifický symbol – jméno 

dítěte). Poplatek je jednotný pro všechny přihlášené žáky a jeho výše je 

neměnná, bez ohledu na docházku a čas strávený ve ŠK. Žák může být vyřazen 

ze ŠK pro nesplnění povinné finanční úhrady, ale dluh musí být uhrazen. 

 

 

 

 

11.   Závěrečné ustanovení 

- Řád školního klubu nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022 

- Všichni žáci zapsaní do školního klubu jsou rovněž povinni řídit se ŠŘ. 

- Žáci budou prokazatelně seznámeni s Řádem ŠK na začátku školního roku 

- Zákonní zástupci mají povinnost seznámit se s plným zněním Řádu ŠK na 

webových stránkách školy nebo požádají o písemnou formu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platnost dokumentu od 1. 9. 2022                                                 Mgr. Dana Ullwerová vz. 

                    

 


