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                            www.zszdice.cz 
zs.zdice@zszdice.cz, tel. 311686452 

 

      3b 

   č. j. 581/21  

 

Vnitřní řád školního klubu 

 
1. Obecná ustanovení 
Na základě ustanovení § 30, odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako ředitel školského 

zařízení tento vnitřní řád: 

 

2. Zařízení ŠK 

ŠK  slouží výchově, vzdělání a relaxaci žáků ZŠ před vyučováním, v době mezi odpoledním 

vyučováním a po vyučování. 

Je určen pro žáky 5. - 9. ročníku /výjimečně 4. roč. / jako místo setkávání nad různými společenskými 

hrami, relaxačními a tvořivými aktivitami, místo, kde si žáci mohou vyhledat informace na počítači, či 

tabletu, vytvořit a vytisknout referát, účastnit se zájmových a sportovních aktivit.(stolní tenis, 

badminton, xbox aj.). 

V klubu je možné si také půjčovat knihy, v klidu si číst, malovat a v bezpečí počkat na začátek 

vyučování, autobus nebo návrat rodičů ze zaměstnání. 

ŠK má svoje sídlo v budově školy v Žižkově ulici, kde má vyhrazenu místnost určenou pro hry a 

relaxaci. 

Pedagogický dozor zjišťuje pracovník ŠK – vychovatel. 

O zařazení žáka do ŠK rozhoduje ředitel školy. Odhlášení žáka ze ŠK  musí zákonní zástupci žáků 

nutně provést písemně, s přesným termínem ukončení docházky do ŠK. Pokud bude žák ze školního 

klubu vyloučen pro opakující se kázeňské přestupky, poplatek se nevrací. 

Docházka do ŠK nemusí být pravidelná, je volná, podle zájmu žáků, vychovatel ji eviduje 

v docházkové knize, ale nekontroluje pravidelnost. Maximální počet žáků v klubu je 120.  Žáci můžou 

různě přicházet a odcházet, jak potřebují, jen kapacita klubu by v daný okamžik neměla být 

překročena.  

 

3. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 

 žáků  - žák má právo: 

 na vzdělávání podle školního vzdělávacího programu 

 na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností, jedná-li se o žáky 

handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možností školy 

 na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu 

a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku 

 na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, nedbalým zacházením, diskriminací a 

rasismem 

 na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj 

 na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny 

 na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny 

 na přiměřený odpočinek a oddechovou činnost 

 jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu 

třídního učitele, učitele, výchovného poradce, metodika prevence, či jinou osobu 

 zúčastnit se činnosti školní družiny, školního klubu 

 

Povinnosti žáků – žák má povinnost: 
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 dodržovat vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl 

seznámen 

 nahlásit vychovatelce, případně jinému pracovníkovi školy, jakoukoli nevolnost nebo úraz 

 neprodleně oznámit vychovatelce, výchovné poradkyni, metodikovi prevence, či vedení školy 

byl–li svědkem události, která se neslučuje se školním řádem (zejména šikana, výskyt 

omamných a psychotropních látek/ dále jen OPL/, krádež atd.) 

 plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy, vydané v 

souladu s právními předpisy a školním řádem 

 vyjadřovat své mínění a názory vždy slušným způsobem 

     Práva zákonných zástupců žáků 

 na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte 

 další práva na informaci vyplývají ze zákona č. 106/1999 Sb. 

 volit a být voleni do školské rady 

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž 

jejich vyjádřením musí být věnována pozornost 

 na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se chování 

a vzdělávání 

 zákonní zástupci mají právo se po předchozí domluvě zúčastnit činnosti ŠK 

 rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského 

zařízení 

Povinnosti zákonných zástupců žáka 

 na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 

vzdělávání žáka 

 informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 

 oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další 

údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost a žáka, a změny v těchto 

údajích 

4. Poplatek  

Registrační poplatek za ŠK je stanoven na 250,- Kč za školní rok. Platbu je nutné provést do dvou 

měsíců od podání přihlášky elektronicky na účet školy. 

 

5. Provoz a vnitřní režim, pravidla chování 
ŠK je otevřen každý den ráno od 7,00 do 7,45 (možnost příchodu do klubu mezi 7 – 7,25)  

V  PO, ČT  od 12,30 do 16,00 hodin.  ÚT, ST -  11,30 -16,00 

PÁ – od 12,30 do 15,00  
Při příchodu do ŠK se žák zapíše do evidenčního listu a při odchodu se odepíše.                         

Žáci se budou při vstupu do školy legitimovat průkazkami klubu.                  

 

Pravidla chování 

Místnost  ŠK  mohou žáci opustit pouze se svolením vychovatele, žáci jsou v ostatních prostorách 

(chodba, dvůr) se svolením vychovatele. 

Žáci navštěvující  ŠK jsou povinni dodržovat školní řád a vnitřní řád ŠK. 

 V případě hrubého nebo opakovaného narušování kázně, ohrožování zdraví a bezpečnosti své nebo 

svých spolužáků nebo z jiných zvláště závažných důvodů může být žák rozhodnutím ředitele školy ze 

ŠK podmínečně vyloučen do konce školního roku. Pokud se jeho chování nezlepší, ředitel školy ho ze 

ŠK vyloučí.  

Informaci o vyloučení nebo podmínečném vyloučení žáka ze ŠK musí obdržet zákonný zástupce. 

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči dětem nebo pracovníkům školy, opakované 

narušování kázně, ohrožování zdraví a bezpečnosti své nebo svých spolužáků se vždy považují za 

závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto předpisem. 

 

6.Pitný režim 

Žáci mají k dispozici čaj, ovocnou šťávu a ochucenou vodu v místnosti školního klubu. 

V ŠK také platí zákaz pití kofeinových a energetických nápojů. 
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7. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, ochrana před patologickými jevy. 

Za bezpečnost a zdraví žáků během jejich pobytu ve ŠK zodpovídá příslušný pedagogický pracovník – 

vychovatel. Žáci jsou na začátku školního roku seznámeni s vnitřním řádem  ŠK a všemi pravidly o 

bezpečném chování a jsou povinni se jimi řídit. 

Žáci mají zakázáno: 

 nosit, držet, distribuovat a zneužívat v celém areálu školy návykové látky (drogy, cigarety, 

alkohol a léky), požívat ve škole kofeinové a energetické nápoje 

 nosit do školy pyrotechnické výrobky včetně zábavné pyrotechniky, střelné zbraně, nože a 

další předměty, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo by ohrožovaly mravní 

výchovu žáků 

 hrát ve škole a na školních akcích POČÍTAČOVÉ HRY a používat mobil, výjimku může 

udělit pouze učitel nebo vedoucí školního klubu, družiny či knihovny, a to pro hry 

edukativního charakteru 

 je zakázáno nosit do školy cenné a jiné věci, které nesouvisí s výukou – za tyto věci si nesou 

žáci plnou odpovědnost / mobilní telefony, vlastní tablety, notebooky apod./ škola nehradí 

jejich ztrátu 

 za předměty, které nemají přímou souvislost s výchovně vzdělávací činností, nenese škola, 

pokud je nepřevzala do úschovy, žádnou odpovědnost  

 pořizovat obrazové a zvukové záznamy bez souhlasu monitorovaných osob 

 manipulovat bez dohledu pracovníka školy s jakýmkoliv elektrickým spotřebičem, 

vypínačem, jističem el.vedením  apod. 

  otevírat okna a zdržovat se v areálu školy po skončení vyučování  

 chovat se nevhodně a netolerantně k pracovníkům školy a ostatním žákům 

 podněcovat, či se v jakékoliv podobě účastnit kyberšikany či šikany ostatních žáků 

nebo pracovníků školy  

     Omamné a psychotropní látky (OPL) 

 všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi 

manipulovat. 

/To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí 

byl stanoven zdravotnickým zařízením/. 

 v případě, kdy se škola o takovém chování dozví, hlásí tuto skutečnost zákonnému zástupci 

žáka 

 test na alkohol a intoxikaci žáka provádí škola na základě souhlasu zákonného zástupce 

 v případě zjištění či podezření na OPL je zákonný zástupce vyzván k neprodlenému 

vyzvednutí dítěte 

 škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák používá návykové látky 

 používání OPL osobami mladší 18 let je v ČR považováno za nebezpečné chování, každý, kdo 

se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí 

 distribuce a užívání návykových látek je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem. 

Škola je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě 

včasným oznámením věci orgánům činným v trestním řízení. 

 v případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o OPL, v prostorách školy, nebo 

v případě přechovávání OPL žákem -  škola tuto skutečnost oznamuje PČR 

 

8. Podmínky pro zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků 
Nepoškozovat majetek školy a spolužáků. 

Šetrně zacházet s pomůckami, knihami, hrami a ostatním majetkem ŠK. Pokud je žák školy 

prokazatelně poškodí, bude škola požadovat po jeho zák. zástupci plnou finanční náhradu ztraceného 

nebo poškozeného majetku, či plnou výši nákladu na opravu. 

Udržovat pořádek na svém místě, v celém prostoru ŠK i v areálu školy. 

 

      
Projednán na pedagogické radě 31.8. 2021    

Vypracovala Lucie Pavlovská, vedoucí ŠK 

Mgr. Eva Fiřtová ředitelka školy 
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