Vnitřní řád školního klubu
Základní škola J. J. Ryby, Komenského 543, Rožmitál pod Třemšínem

Úvodní ustanovení:
1. Řád ŠK vychází z příslušného ustanovení zák. 561/2004 Sb. a vyhl. 74/2005 Sb.
o zájmovém vzdělávání.
2. Řád ŠK je platný pro všechny přihlášené žáky do ŠK.
3. Řád ŠK vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2014

Řád školního klubu:
1. Žáka lze přihlásit do ŠK na základě vyplnění přihlášky.
2. Organizaci přihlašování žáků, předávání informací rodičům a pořizování jmenných
seznamů přihlášených žáků zajišťují vedoucí zájmových útvarů a zástupce ředitele pro
I. stupeň, matriku ŠK vede zástupce pro I. stupeň.
3. Do ŠK jsou zpravidla zařazováni žáci druhého stupně, žáci prvního stupně v případě,
že nejsou přihlášeni do školní družiny.
4. Kapacita žáků ve ŠK je 55.

Forma a obsah vzdělávání ve školním klubu:
Pro školní klub byl vypracován ŠVP. Školní klub vykonává pravidelnou výchovnou,
vzdělávací a zájmovou činnost přihlášených účastníků. Obsahem zájmového vzdělávání je
naplnění volného času přihlášených účastníků zájmovou činností se zaměřením na různé
oblasti.

Ekonomické podmínky:


Výše úplaty za jednotlivé formy zájmového vzdělávání je 250,- Kč na pololetí
za každý zájmový útvar.



Na slevu má účastník nárok, pokud je přihlášen nejméně do dvou zájmových
útvarů. Výše úplaty je pak 100,- Kč za druhý a další zvolený zájmový útvar.

Práva a povinnosti účastníků zájmového vzdělávání a jejich zákonných
zástupců
Účastník má právo:
 Na účast v zájmových činnostech, na odpočinek a oddechové činnosti odpovídající
jeho věku.
 Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí
vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti.
 Sdělit svůj názor a připomínky k režimu školního klubu.
 Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením,
před sociálně patologickými jevy.
 Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má jakékoliv
problémy.
 Na podnětné prostředí ve školním klubu, na individuální přístup a na moderní
výchovné a vzdělávací metody, které přispívají k jeho tělesnému, duševnímu,
morálnímu a sociálnímu rozvoji.
 Na zvláštní péči v odůvodněných případech – nemoc, zdravotní postižení, v případě
mimořádných schopností a talentu.
 Na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji.

Povinnosti účastníka:
 chovat se ve školním klubu ukázněně, dbát pokynů pedagogických pracovníků, chovat
se vždy tak, aby nezpůsobil zranění sobě nebo spolužákům, být ostatním kamarádem,
vzájemně si pomáhat, nikoho neponižovat a vědomě nenarušovat činnosti.
 zdržovat se na místě určeném k provádění činnosti.
 dodržovat hygienické zásady (vhodný sportovní oděv a obuv).
 plnit pokyny pedagog. pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním
řádem.
 pečovat o svěřené či vypůjčené potřeby, pomůcky, chránit je před poškozením a
zničením. Dále odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a podílí se na
udržování čistoty, má povinnost hlásit veškeré poškození majetku pedagog.
pracovníkům
 hlásit pedagog. pracovníkům případné ztráty; cenné předměty, větší peněžní částky a
mobilní telefony nosí žáci do školního klubu pouze na vlastní riziko.
 dodržovat bezpečnostní zásady, chránit zdraví nejen své, ale i zdraví dalších osob.
Nikoho fyzicky ani slovně nenapadá. Nenosí do ŠK předměty ohrožující zdraví a život
(trhaviny, zábavnou pyrotechniku, bodné, střelné či jiné zbraně). V celém areálu školy
je žákům zakázáno kouření a užívání všech ostatních návykových látek. Není
dovoleno tyto látky přinášet ani vstupovat pod jejich vlivem. Tato povinnost platí i
během konání veškerých akcí organizovaných ŠK.
 okamžitě nahlásit jakýkoliv úraz
 účastník má zakázáno používat vůči ostatním projevy šikany, tj.: slovní agresi a
zastrašování, ničení osobních věcí a manipulace s nimi, krádeže, násilné a
manipulativní příkazy, fyzickou agresi. Má povinnost zabránit použití šikany, pokud je
to v jeho silách, v ostatních případech ohlásit takový případ pedagog.pracovníkovi.
 Povinností účastníka je znát a dodržovat všechna ustanovení vnitřního řádu ŠK
 Prokazatelné seznámení s vnitřním řádem stvrdí podpisem.
Zákonní zástupci účastníka mají právo:
 Seznámit se se všemi veřejnými dokumenty, které je ŠK povinnen vydávat (ŠVP,
vnitřní řád).
 Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich dětí,
které navštěvují ŠK.
 Zúčastnit se zájmového vzdělávání po předchozí dohodě s příslušným ped.
pracovníkem.
 Zákonní zástupci mají právo pomoci školskému zařízení sponzorským darem,
výpomocí při mimoškolních aktivitách.
Povinnosti zákonných zástupců:
 Vést své děti k uvědomělému dodržování pravidel chování a k ochraně majetku
školního klubu.
 Zajistit vhodné oblečení a obuv k aktivitám ŠK.
 Na vyzvání pedagog. pracovníků, ředitele školy se osobně zúčastnit projednání
závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování dítěte.
 Informovat ŠK o změně zdravotní způsobilosti dítěte nebo jiných závažných
skutečnostech, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo pro bezpečnost dítěte.
 Poskytovat o dítěti údaje dle § 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 (školský zákon)
pro potřeby školní matriky a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání
nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.
 Stvrdit podpisem seznámení s vnitřním řádem.
 Pokud žák úmyslně poškodí zařízení ŠK, jsou rodiče povinni škodu nahradit, případně
zajistit opravu na vlastní náklady.
 Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte

Chování účastníků:
1. Po příchodu do školního klubu se žák řídí pokyny vedoucího kroužku a vnitřním
řádem školního klubu. Bez vědomí vedoucího kroužku neopouští prostory školního
klubu. Pokud se žák na kroužek nedostaví, vedoucí kroužku za něj odpovědnost
nenese.
2. Doba pobytu žáka ve ŠK se řídí údaji uvedenými v přihlášce.
3. Pokud žák narušuje vnitřní řád a činnost ŠK, může být rozhodnutím ředitele školy ze
školního klubu vyloučen.
4. Žákovi je zakázáno ničit materiální vybavení, které je vesměs inventářem školy.
Úmyslné poškození jemu svěřených pomůcek je řešeno se zákonným zástupcem žáka.

Dokumentace:
1. Ve školním klubu je vedena tato dokumentace: přihláška, záznam o práci v zájmovém
útvaru – třídní kniha, matrika ŠK.
2. Kapacita ŠK je stanovena v dokumentu Zařazení do sítě škol a nelze ji překročit.
3. ŠVP ŠK při ZŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
V Rožmitále p. Tř. 28. 8. 2014.

Mgr. Iva Hořejší
zástupce ředitele pro I. stupeň

PaedDr. Jana Bacíková
ředitel školy

