Základní škola Hrochův Týnec

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim
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IČO: 71002782

24. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU
Vypracoval:
Schválila:

Vlastimil Šmíd, vychovatel ŠK
Mgr. Macháčková Jiřina, ředitelka školy

Účinnost ode dne:

1.9.2018

Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako
statutární orgán školy pro školské zařízení školní klub tento vnitřní řád školního klubu.
Tento řád určuje pravidla provozu a režim školního klubu.
Poslání školního klubu
Školní klub se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání,
v platném znění. Školní klub poskytuje zájmové vzdělávání ve dnech školního vyučování a
tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Hlavním posláním ŠK je
zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.
Poskytování zájmového vzdělávání je zpoplatněno.
Při nakládání s osobními údaji se řídíme aktuální právní úpravou a interní směrnicí ZŠ
Hrochův Týnec.

I.

Práva a povinnosti žáků (účastníků činnosti školního klubu) a jejich zákonných
zástupců a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými zaměstnanci.

a) Žáci mají právo:
1.
Žáci mají právo se do školního klubu přihlásit písemnou přihláškou, kterou odevzdávají
vedoucímu školního klubu. O přijetí do ŠK rozhoduje ředitelka školy.
2.
Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností.
3.
Na ochranu před informacemi, které škodí jejich vývoji a morálce.
4.
Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se jich týkají. Svůj názor žáci
vyjadřují přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti.
5.
Sdělit svůj názor vychovateli, přičemž jejich vyjádřením je věnována pozornost
odpovídající jejich věku a stupni vývoje.
6.
Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím,
7.
Na poskytnutí pomoci a informací, když se ocitnou v nesnázích nebo mají problémy.
8.
Mají právo vyhledat pomoc pedagoga.
9.
Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, před šikanou.
10. Na respektování svého soukromého a rodinného života.
11. Na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování
základních psychohygienických podmínek.
12. Žák má právo na hru a k tomu může využívat veškeré dostupné vybavení školního
klubu.
b) Žáci jsou povinni:
1.
Úraz, případnou ztrátu nebo záměnu osobních věcí hlásit ihned vychovateli.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Řídit se pokyny vychovatele, zachovávat kázeň a chovat se ohleduplně ke spolužákům.
S vybavením klubu zacházet šetrně a případné závady hlásit vychovateli.
Při odchodu z klubu řádně uklidit zapůjčené hry.
Řídit se pravidly vnitřního řádu školního klubu a školního řádu.
Dbát na hygienické zásady, chránit své zdraví a zdraví ostatních.
Docházet do zájmových kroužků školního klubu, jestliže je v nich přihlášen.
Chovat se dle pravidel slušného chování k vychovateli a ke svým spolužákům.
Nezasahovat do jejich soukromí, násilím nic nevymáhat, nepoužívat vulgarismů.
Plnit pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníků školy a školských zařízení
vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem.
Neprovozovat činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických
nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek, distribuce a rozdávání těchto
látek).
Nenosit do klubu věci, kterými by ohrozili bezpečnost svou a ostatních osob (střelné
zbraně, výbušniny, petardy, zápalky a zapalovače, nože…).
Nezapojovat elektrické spotřebiče do sítě ani s nimi jinak manipulovat bez vědomí
vychovatele!
Používat inventář klubu pouze v prostorách klubu a nevynášet je do jiných prostor
školy, případné zapůjčení je možné pouze se souhlasem vychovatele. Svévolné
poškození inventáře hradí žák sám!
Nepoužívat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a
fyzického násilí. Hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči
jinému žákovi či pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení
povinností stanovených tímto řádem a žák bude za toto provinění ze ŠK vyloučen.

c) Zákonní zástupci mají právo:
1.
Nevyzvedávat žáky ze školního klubu osobně, žáci mohou odcházet individuálně.
2.
Vznášet připomínky a podněty k práci ŠK.
3.
Přihlásit své děti do činností, kroužků a aktivit školního klubu.
4.
Sjednat si schůzku s vychovatelem.
d) Zákonní zástupci mají povinnost:
1.
Potvrdit svým podpisem přihlášku žáka do školního klubu.
2.
Informovat vychovatele o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na jeho pobyt ve ŠK.
II. Provoz a vnitřní režim ŠK
1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.

Provoz školního klubu je 7.15- 15.00, odpolední provoz je upřesněn rozvrhem
na aktuální školní rok. V případě potřeby se pro dojíždějící žáky otevře klub již od 7.00
a v čase 7.00-7.15 je nad žáky stanovený dohled.
ŠK se naplňuje nejvýše do počtu 69 přihlášených žáků. Kritériem pro přijetí je pořadí
podání přihlášek a datum uhrazení úplaty. Úplatu vybírá vychovatel ŠK.
Součástí činnosti ŠK jsou kroužky.
Za žáka, který byl ve škole a nedostaví se do školního klubu v době, kdy byl přihlášen,
vychovatel neodpovídá.
Žáci školního klubu mohou docházet i odcházet individuálně.
Při nevhodném chování žáka je vychovatel oprávněn ho vykázat z prostor školního klubu.
V případě nevolnosti nebo jiných zdravotních problémů žáka v době činnosti klubu
vyrozumí vychovatel rodiče telefonicky.
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7. Činnost školního klubu je realizována:
a) v prostorách klubu
b) v tělocvičně
c) na sportovištích školy
8. Žáci se mohou o velké přestávce zúčastnit aktivit pořádaných ŠK v tělocvičně nebo přímo
v prostorách klubu. O malých přestávkách do 11:15 je klub uzavřen.
9. Žáci nevstupují do prostor tělocvičny bez svolení a dozoru vychovatele. Vstup do
tělocvičny je dovolen pouze ve vhodné sportovní obuvi.
10. Žáci navštěvující školní klub používají k odložení svých věcí pouze své třídní šatny
a zbytečně se po škole nepohybují. Ze školního klubu odcházejí tak, aby se mohli včas
připravit na začátek vyučování.
11. Žákům se nedoporučuje nosit do ŠK věci, které nejsou potřebné pro vyučování (větší
částky peněz, šperky, elektronické přístroje apod.) Za jejich poškození, či případnou
ztrátu nenese ŠK odpovědnost.
12. Při akcích ŠK mimo vyučování se na žáky v plném rozsahu vztahuje školní řád. Odchod
a příchod žáků organizuje doprovázející pedagog. Sraz všech účastníků akce proběhne
nejpozději 20 min před jejím zahájením.
III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Při činnosti ŠK a na akcích organizovaných ŠK žáci dodržují pravidla bezpečnosti,
hygieny a ochrany zdraví a dodržují vnitřní řád školního klubu.
V případě potřeby vykonává při aktivitách ŠK dohled další pedagogický zaměstnanec
školy.
Žák hlásí vychovateli případy nevolnosti nebo změny svého zdravotního stavu.
Jakýkoliv úraz, poranění či nehodu nahlásí žák okamžitě vychovateli. Úrazy oznámené až
druhý nebo další den není možné odškodnit. Škola vede evidenci úrazů dětí.
Žáci nemanipulují v ŠK s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez
dozoru vychovatele.
Vychovatel průběžně sleduje konkrétní podmínky a situaci ve ŠK z hlediska výskytu
sociálně patologických jevů, uplatňuje různé formy a metody umožňující včasné
zachycení ohrožených žáků.
Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek
v ŠK a pořizování nahrávek (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby.
Žáci školy mají přísný zákaz na klubových počítačích vyhledávat a otvírat stránky s obsahem
přístupným od 18 let.

9.

Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování a pod.,
kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo
skupinám jsou v prostorách ŠK přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek
proti řádu ŠK. Vychovatel dbá, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému
životnímu stylu a preventivní výchova byla v souladu se školním vzdělávacím
programem.
10. Vychovatel bude žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím
a zneužíváním. Bude dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně
nevhodnými. Bude žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že je
žák týrán, nepřiměřeně trestán nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se s orgány
na pomoc dítěti. Speciální pozornost je věnována ochraně před návykovými látkami.
11. Vychovatel dodržuje předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost
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osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jeho
povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností
a možností zabránit vzniku škody. Sleduje zdravotní stav žáků a v případě náhlého
onemocnění žáka informuje bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého
žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu
dospělé osoby.
12. Vychovatel je povinen oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc
a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.
13. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí
pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi
doprovázející vychovatel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti.
14. Vychovatel nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat
k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky
v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek a stravování.
IV. Podmínky zacházení s majetkem školního klubu
1. Všichni žáci jsou povinni zacházet šetrně s majetkem ŠK.
2. Poškození majetku ŠK uhradí ten, kdo škodu způsobil.
3. Jakékoliv poškození inventáře ŠK, ztrátu osobních věcí hlásí žák okamžitě vychovateli.
V. Závěrečná ustanovení
1. Jestliže žák hrubým způsobem porušuje vnitřní řád ŠK nebo není uhrazen příspěvek za
pobyt ve ŠK, bude s rodiči zahájeno jednání. Pokud nedojde v dohodnuté době
k odstranění nedostatků, bude žákovi ukončena docházka do ŠK.
2. Žáci, kteří navštěvují školní klub, byli s tímto řádem seznámeni na začátku školního roku.
3. Pro zákonné zástupce je řád školního klubu vyvěšen na nástěnce ve škole a na webových
stránkách školy.

V Hrochově Týnci dne 31.8.2018
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