
Vnitřní řád školního klubu 

 

Základní škola Kladno, Školská 322, Kladno – Kročehlavy vydává v souladu s § 30 
odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tento vnitřní řád. 

V souladu s § 6 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, bude školní klub 
(dále jen „klub“) poskytovat vzdělávání žákům jedné školy především ve dnech 
školního vyučování. Činnost klubu bude v souladu s § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. 
zaměřena na: 

 otevřenou nabídku spontánních činností pro všechny žáky školy o přestávkách 
mezi dopoledním a odpoledním vyučování.; 

 pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost pro trvale přihlášené žáky  

1. Provoz školního klubu  

Provoz školního klubu probíhá v pracovní dny a navazuje na rozvrh vyučovacích 
hodin pro školní rok. ŠK se nachází v areálu školy. Mimo studovny využívá také další 
prostory (učebny, knihovnu, tělocvičnu, zahradu, hřiště, ..). Zásadním dokumentem, 
kterým se řídí činnost ŠK je „ Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve 
ŠK “. Podle něj poskytuje školní klub přihlášeným žákům školy zájmové vzdělávání, 
odpočinkový program, společenské a kulturní akce, exkurze, výchovu k sociálnímu 
cítění a respektování lidských práv.  Dále realizuje výchovně vzdělávací činnost ve 
výchově mimo vyučování, seznamuje žáky s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví, se 
školním řádem i s řádem školního klubu a jsou vedeni k jejich dodržování. 

2. Podmínky pro přijetí do školního klubu 

(1) Otevřená činnost školního klubu je určena přednostně pro žáky 2. stupně 
základní školy a žáků 5.tříd, kteří nenavštěvují školní družinu.  
 Pravidelná zájmová činnost (dále jen kroužky) je určena především pro žáky 
2. stupně. 

(2) Účast žáka v otevřené činnosti potvrzují rodiče na klubové přihlášce.  

(3) O přijetí žáka do kroužku se rozhoduje na základě písemné přihlášky do 
naplnění kapacity kroužku. 

(4) Přihláška obsahuje: 

 jméno a příjmení, rodné číslo žáka, bydliště a kód zdravotní pojišťovny;  
 údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen nebo má zdravotní obtíže, které by 

mohly mít vliv na průběh jeho vzdělávání; 
 jméno a příjmení zákonného zástupce žáka, místo trvalého pobytu a adresu pro 

doručování písemností, telefonické spojení, e-mailovou adresu; 
 

Provozní doba a vyzvedávání žáků 
ŠK je v provozu v pracovní dny, mimo státem uznávané státní svátky, školní 
prázdniny a ředitelská volna denně (dle aktuálního rozvrhu) do 15.10 hod.  a v pátek 
do 15.30 hod. Podpisem přihlášky do ŠK rodiče souhlasí se samostatnými příchody a 
odchody žáků ze ŠK. Vychovatelka ŠK není odpovědná za čas, kdy žák do ŠK přichází 
a kdy odchází. Toto si řídí žáci po dohodě s rodiči sami, pokud zákonný zástupce 
neurčí jinak (písemnou formou). Žáci jsou povinni po příchodu do klubu nahlásit svůj 
příchod pedagogovi a stejně se ohlásit při odchodu. 

 



3. Podmínky úplaty 

(1) Za účast na otevřené činnosti školního klubu uhradí žáci poplatek 200,- Kč za 
školní rok.  

(2) Úplata za zájmové vzdělávání ve školním klubu se řídí § 14 vyhlášky 
č. 74/2005 Sb. 

(3) Úplata za kroužky se platí hotově hospodářce školy do 14 ti dnů po přihlášení a 
do konce ledna pro 2. pololetí. 

(4) Výše úplaty se stanovuje na základě kalkulace nákladů.  

(5) Úplata může být žákovi snížena nebo prominuta na základě žádosti zákonného 
zástupce podané ředitelce školy a doložené nárokem na sociální příplatek.  

4. Odhlášení žáka ze školního klubu 

V průběhu školního roku může zákonný zástupce žáka ze školního klubu odhlásit. 
Odhlášení musí být provedeno písemnou formou. 

5. Podmínky pro vyloučení žáka ze školního klubu nebo zájmové činnosti 

(1) Žák může být v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených 
školským zákonem nebo tímto vnitřním řádem podmíněně vyloučen nebo vyloučen ze 
školního klubu nebo zájmové činnosti. 

(2) Důvody pro podmínečné vyloučení nebo vyloučení mohou být zejména:  

 žák svým chováním opakovaně narušuje výchovně vzdělávací proces; 
 žák svým chováním ohrožuje zdraví spolužáků; 
 zákonný zástupce žáka nehradí úplatu za vzdělávání ve školním klubu; 
 

Povinnosti žáků  
Plnit pokyny pedagogických pracovníků . Chovat se slušně k ostatním žákům a všem 
zaměstnancům školy. Udržovat prostory ŠK v čistotě a pořádku, chránit majetek 
školy před poškozením. Neopouštět ŠK bez vědomí vychovatelky. Chránit své zdraví i 
zdraví spolužáků. Nevykonávat žádné činnost, které mohou ohrozit zdraví a majetek 
svůj ani jiných osob nebo jsou zdraví škodlivé (kouření, pití alkoholických a 
energetických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek apod.. Nenosit 
do klubu předměty, které nesouvisí s činností školného klubu. Nahlásit každý úraz 
nebo vznik škody, ke které došlo  v souvislosti s činností klubu 

6. Odchod ze školního klubu 

(1) Žáci, kteří se účastní otevřené činnosti, přichází a odchází samostatně. Rodiče 
se mohou informovat o účasti svého dítěte na telefonním čísle 312685020. 

(2) Žáci, kteří se účastní kroužků, přichází a odchází samostatně, neúčast 
omlouvají zákonní zástupce žáka telefonicky nebo písemně, dřívější odchod z  kroužku 
potvrzují písemně. 

7. Organizace školního klubu 

(1) Počet účastníků otevřené činnosti i kroužků je dána kapacitou místnosti.  

(2) Za provoz školního klubu zodpovídá vychovatelka školního klubu 

Po skončení vyučování nebo na polední pauzu přicházejí žáci do ŠK sami. Program ŠK 
je určen na týden dopředu. Žáci jsou o něm informováni. Program je nutné 
přizpůsobit odchody a příchody žáků do ŠK. Žáci mají možnost zjistit informace 
ohledně projektů a akcí na nástěnce ŠK. Žáci ŠK mohou navštěvovat kroužky a kurzy, 
které škola či jiné organizace nabízí. Po dobu těchto zájmových útvarů a  přebírá 
zodpovědnost za žáka lektor příslušného kroužku. Ten si také žáky z klubu vyzvedne 
a i odvede zpět. Pedagogičtí pracovníci vedou záznamy o žácích v docházkovém 
sešitě a o činnosti ŠK v přehledu výchovně 



8. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví  

(1) Žáci školního klubu jsou pravidelně seznamováni s nebezpečím ohrožujícím 
jejich zdraví a s postupy, které zvyšují jejich bezpečnost.  

(2) Školní klub vytváří podmínky ochrany žáků před násilím, šikanou a dalšími 
patologickými jevy a pro spoluúčast žáků na životě školy. 

(4) Za bezpečnost žáků a ochranu jejich zdraví během pobytu ve školním klubu a 
na akcích, které pořádá, odpovídá školní klub. 

(5) Žák se ve školním klubu chová tak, aby nenarušoval výchovně vzdělávací 
proces a neohrožoval zdraví své a svých spolužáků. 

9.Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 
žáků mimořádně nadaných 

Klub navštěvují také žáci, kteří vyžadují specifický pedagogický přístup, a proto je 
nutné zájmové vzdělávání přizpůsobit potřebám, které vyplývají ze zdravotního 
oslabení, omezení nebo postižení žáka. Těmto žákům je podle stupně a charakteru 
jejich znevýhodnění věnována průběžná zvláštní pozornost. Dbáme také o začleňování 
žáků s oslabeným rodinným zázemím nebo žáků z  jazykově odlišného prostředí. 
Talentovaným žákům nabízíme další aktivity v oblastech jejich zájmů a nadání.  

10. Prevence sociálně patologických jevů  

 volnočasové aktivity i protidrogová prevence se v práci ŠK prolínají 
 řízené volnočasové aktivity vycházejí z tématických plánů ŚKOLNÍHO KLUBU 
 každá nová činnost, která dítě zaujme a pracuje na ní s nadšením, ho odvádí  

od stereotypního všedního dne a touhy zkoušet nepoznané  
 v oblasti protidrogové prevence pracujeme s dětmi s přihlédnutím k jejich věku  
 spolupracujeme s výchovným poradcem školy a metodikem prevence soc. 

patologických jevů 

Sociálně patologické jevy, šikana 

- předcházíme možné šikaně a násilí mezi dětmi stmelováním kolektivu (hry, 
spolupráce, soutěže, společné výlety, dílny, pobyty apod.)  

- vedeme děti k toleranci, přátelství a pomoci druhému 
- nepodněcujeme mezi dětmi rivalitu a přistupujeme k nim stejně  
- omezujeme nezdravou ctižádost a podporujeme zdravé sebevědomí pochvalou, 

povzbuzením, možností zažít úspěch 

Prevence zneužívání návykových látek 

- přijatelným způsobem, např.:  jednoduchým příběhem či pohádkou, simulačními 
hrami, navozováním modelových situací, upozorňujeme na nebezpečí návykových 
látek 

- pomocí dramatizace učíme děti bezpečnému chování  na ulici (setkání s cizí 
osobou apod.)  

- ve školním klubu poukazujme na nebezpečí a rizika při pobytu venku (pohozené 
injekční stříkačky, láhve od alkoholu nebo jiných nespecifikovaných látek)  

- poučujeme děti o tom, co mají dělat, kam se obrátit o pomoc, když sami nebo 
jejich kamarádi užijí nějakou návykovou látku (svěřit se rodičům, učiteli, lékaři, 
volat linku důvěry) 

- vysvětlujeme dětem, proč a k jakým účelům linka důvěry slouží 

Rasismus, intolerance, snášenlivost, tolerance 

- pomocí her nebo příběhů seznamujeme děti s tím, že na světě existuje mnoho lidí 
různých národností a různé barvy pleti  

-  vedeme děti k toleranci k těmto odlišnostem a správnému postoji k nim a 
správnému chování  (neposmívat se, umět přijmout člověka takového, jaký je) 

- snažíme se o odstranění předsudků a bariér k těmto lidem 



11. Podmínky zacházení s majetkem školního klubu 

(1) Žáci udržují v klubu a dalších místnostech určených pro činnost klubu čistotu 
a pořádek. 

(2) Poškození majetku hlásí žáci vychovatelce školního klubu. 

(3) Poškodí-li žák úmyslně nebo z nedbalosti majetek školního klubu, hradí škodu 
zákonní zástupci žáka. 

12. Evidence docházky 

(1) Evidence docházky žáků u otevřené činnosti je vedena v knize docházek. 

(2) Evidence docházky žáků v kroužcích je vedena v Deníku zájmového útvaru. 

13. Platnost 

Vnitřní řád školního klubu byl projednán na provozní poradě dne 25.8.2014 a nabývá 
platnosti  k 1.9.2014.  
 
 
 
         

Mgr. Zdeněk Vých 
ředitel školy 

 
 


