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Vnitřní řád školního klubu ZŠ a MŠ Čimelice 
 
 
Všeobecné ustanovení 

 Školní klub slouží k výchově,  vzdělávání, odpočinku a k zabezpečení 
zájmových činností. Je určen především žákům II. stupně ZŠ  a případně 
žákům 4.-5. třídy, kteří z kapacitních důvodů nemohou být zapsáni do družiny. 

 Ranní školní klub slouží žákům v případě nepříznivého počasí nebo na 
požádání. Žáci se ráno zapisují pouze do docházkové knihy. 

 
1. Práva a povinnosti účastníků a jejich zákonných zástupců ve školním klubu  

 
Účastník zájmového vzdělávání má právo: 

 Na vzdělání a na svobodu myšlení, na odpočinek 

 Na vlastní názor 

 Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilím 

 

Účastník je povinen: 

 Dodržovat vnitřní řád školního klubu a předpisy a pokyny k ochraně zdraví a 

bezpečnosti 

 Svévolně neopouštět prostory školního klubu nebo prostor, ve kterém probíhá 

zájmová činnost bez vědomí vychovatele 

 Účastníci mají povinnost dbát slušného chování, navzájem se chovat ohleduplně 

a plnit pokyny vychovatelů 

 Řádně pečovat o své osobní věci, nenosit do školního klubu věci, které 

nesouvisejí se zájmovým vzděláváním a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost 

jeho nebo jiných osob 

 Chránit své zdraví i zdraví ostatních účastníků 

 Uklidit své pracovní místo a hry při odchodu ze školního klubu 

 V případě poškození zařízení školního klubu  a materiálních pomůcek oznámit 

tuto skutečnost ihned vychovatelce 

 Dodržovat základní hygienická pravidla a pitný režim 

 

Zákonný zástupce má právo: 

 Informovat se na chování svého dítěte u vychovatelky školního klubu 

 Vznášet připomínky, návrhy a náměty k práci školního klubu u vychovatelky   

 
Zákonný zástupce je povinen: 

 Řádně, úplně a pravdivě vyplnit zápisní lístek a včas ohlásit změny v údajích 

 Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 

týkajících se chování účastníka ve školním klubu 

 Informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti účastníka 
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Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci školy 
 

 Všichni pracovníci školní družiny a účastníci  se vzájemně respektují, dbají o 
vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a 
spravedlností. 

  Všichni pracovníci školní družiny  a účastníci dbají na dodržování základních 
společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.  

 Všichni pracovníci školy a žáci školy dbají na udržování pořádku a čistoty ve 
všech prostorách školy.  

  Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky účastníků  vůči pracovníkům školní 
družiny nebo pracovníků školní družiny vůči účastníkům  je považováno za 
závažné porušení vnitřního řádu školní družiny.  
 

 

 

2. Provoz a režim školního klubu 

 
Organizace 

 

 Provozní doba školní klubu je 

 Ráno od 6.30 do 7.45 pro zájemce v případě nepříznivého počasí 

 Odpoledne: 

 Pondělí od 12.20 do 13.05 

 Úterý od 12.20 do 13.05 

 Středa od 11.35 do 14.40 

 Čtvrtek od 12.20 do 13.05 – v sudém týdnu do 14.40  

 Pátek od 12.20 do 14.40 

 V případě potřeby je možné zájemcům po dohodě s vychovatelkou poskytnout 

pobyt ve škole i po uvedených hodinách 

 Do školního klubu se zapisuje 35 žáků 

 O vyloučení z docházky do ŠK rozhodne ředitel školy na základě návrhu 

vychovatelky ŠK. 

 V době prázdnin nebo mimořádného volna není činnost ŠK zajištěna.  

 Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školním klubu probíhají podle 
rozvrhu činností a režimu, který schvaluje ředitel školy.  

 Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci ŠK je 60 minut.  

 K činnosti ŠK je možné po dohodě s vedením školy využívat uvolněné učebny a 
prostory školy. 
 

Podmínky pro přijímání účastníka do školního klubu: 

 

 Školní klub je určen pro žáky primárně druhého stupně a podle potřeby pro žáky 

4.-5. třídy, kteří z kapacitních důvodů nemohou navštěvovat školní družinu. 

 O přijetí účastníka k činnosti školního klubu rozhoduje vychovatel (ka) školního 

klubu. 

 Do školního klubu je přijímán účastník na základě zápisního lístku 

 Občasní účastníci školního klubu se zapisují do docházkové knihy 
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Provoz školního klubu 

 Provoz školního klubu je určen vždy na začátku příslušného školního roku.  

 Žáci přicházejí samostatně podle rozvrhu a dle svého zájmu.  

 Žáci jsou povinni se při příchodu a odchodu do školního klubu zapsat a 

odepsat do docházkového sešitu, uvést hodinu příchodu a odchodu a třídu, 

které jsou žáky. 

 Žáci se zdržují pouze v prostorách vyhrazených výchovným pracovníkem. 

Odchod žáků ze školního klubu (do šatny, na WC) je možný pouze se 

souhlasem vychovatelky. 

 

 

Umístění školního klubu 

 Ranní školní klub pro příležitostné zájemce je ve čtvrté třídě 

 Polední a odpolední školní klub je v počítačové učebně nebo v učebně podle 

pokynů vychovatelky školního klubu 

 

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a prevence sociálně 

patologických jevů 

 

 Každý úraz, či poranění účastník ihned ohlásí 

 Vychovatelé  školního klubu  provedou prokazatelné poučení o bezpečnosti a 

ochranně zdraví v den nástupu účastníka do školního klubu.  

 Vychovatelé sledují zdravotní stav účastníků a v případě onemocnění účastníka 

informují ihned vedení školy a rodiče postiženého účastníka. Nemocný účastník 

může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé 

osoby. 

 Účastník se při všech činnostech chová tak, aby neohrozil zdraví své ani 

ostatních 

  Účastník nenosí do klubu předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví své i 

ostatních.  

 Zákaz kouření platí v celém areálu školy. 

 Zákaz pití alkoholických nápojů platí v celém areálu školy. 

 Účastníci mají po vlastní úvaze možnost využít anonymní schránku důvěry pro 

svá sdělení související s problémy alkoholu, drog, šikany, gamblerství, xenofobie, 

rasismu či násilí, vnášení zbraní a nebezpečných látek do školy. Schránku mohou 

účastníci  využít i pro svá sdělení o trestné činnosti nebo ničení školního majetku. 

Informace ze schránky jsou určeny výchovnému poradci a školnímu metodikovi 

prevence. 

 Projevy šikanování mezi účastníky, tj. násilí, omezování osobní svobody, 

ponižování a pod jsou považovány za hrubý přestupek proti vnitřnímu žádu 

školního klubu.  

 Zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví. 
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4. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany účastníka  

 

 U každého úmyslného poškození nebo zničení majetku školního klubu, účastníků, 

vychovatelů či jiných osob účastníkem je vyžadována úhrada od zákonného 

zástupce. 

 S mobilním telefonem nakládá účastník  jako s cennou věcí. Nosí jej při sobě, 

neodkládá v šatně a v místech, kde by mohlo dojít k jeho odcizení.  

 Ztráty věcí hlásí ihned vychovatelům. 

 Školní klub odpovídá za ztrátu věcí účastníka pouze v případech prokazatelného 

odcizení násilným způsobem z uzavřené šatny nebo z úschovy u vychovatele. 

 Účastník dbá na dostatečné zajištění svých věcí . 

 Ve školním klubu není dovoleno focení a nahrávání bez svolení  vychovatele.  
 
 

 

 

Josef Pouch 

 ---------------------------- 

 ředitel školy 


