
Vnitřní řád školního klubu 

Provoz školního klubu: 

Po–Čt 12:35–15:30;  Pá 12:35–15:00 

Telefon: 380 714 108 – Mobil: 722 960 096 

Platnost dokumentu od 21. 11. 2019 

1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 

Na žáky a zákonné zástupce se vztahuje školní řád. Vnitřní řád upravuje zejména práva 

a povinnosti žáků a zákonných zástupců vzhledem ke specifickým podmínkám zájmového 

vzdělávání. 

Žáci a zákonní zástupci mají právo na vzdělávání a školské služby podle školského zákona 

dle podmínek Školního vzdělávacího programu ŠD a ŠK. 

Žáci mají právo účastnit se všech činností a aktivit ŠK. 

Zákonní zástupci žáků a žáci samotní mají právo se vyjadřovat ke všem rozhodnutím 

týkajícím se podstatných záležitostí chodu ŠK, přičemž vyjádřením žáků musí být věnována 

pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. 

2 Povinnosti žáků 

Pravidla bezpečnosti pobytu žáků ve ŠK se řídí obecnými bezpečnostními pravidly 

uvedenými ve školním řádu a ve vnitřním řádu školního klubu. 

Žáci dodržují předpisy o ochraně zdraví a bezpečném chování na hřišti, na zahradě, 

v družině, na chodbách a venku. Žáci byli předem s předpisy a pravidly seznámeni.  

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve ŠK, nebo mimo budovu 

při akci pořádané školou, jsou žáci povinni ihned ohlásit vychovatelce. 

Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí – řádně pečují o své osobní věci, nenosí do ŠK 

cenné věci, které nesouvisejí se zájmovým vzděláváním. Případné ztráty věcí hlásí 

neprodleně své vychovatelce. 
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Mobilní telefony používají žáci k telefonování jen v nutných případech a po domluvě s paní 

vychovatelkou tak, aby nerušily program ve ŠK. Pro jiné účely platí úplný zákaz používání 

mobilních telefonů. 

Opustit prostory ŠK smí žák jen se svolením paní vychovatelky. Žák se ve ŠK chová slušně 

k dospělým i k žákům školy, dbá pokynů pedagogických i provozních pracovníků. Zvláště 

hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka se vždy považují za závažné porušení školního 

řádu a řádu školní družiny. 

Žák udržuje prostory ŠK v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením. 

U svévolného poškození nebo zničení majetku školy je vyžadována úhrada od zákonných 

zástupců žáka, který poškození majetku způsobil.  

3 Povinnosti zákonných zástupců  

Zákonní zástupci mohou vyzvedávat žáky ze ŠK vchodem do družiny, případně na hřišti či 

na zahradě. 

Zákonní zástupci jsou povinni respektovat provozní dobu ŠK a zabezpečit vyzvednutí žáka 

ze ŠK do 15.30 hodin v pondělí až čtvrtek a do 15. hodin v pátek. 

Je nutné, aby zákonný zástupce oznámil každou změnu (zejména aktuální telefonické 

kontakty, adresu pobytu nebo změny ve způsobu a čase odchodu žáka ze ŠK) výhradně 

písemnou formou. 

Zákonný zástupce bere na vědomí, že vyzvednutím nebo samostatným odchodem žáka je 

pobyt žáka ve ŠK pro tento den ukončen. Není možný opakovaný návrat do ŠK. Zákonní 

zástupci se mohou zdržovat v budově ŠD a ŠK a v jejich prostorách jen po dobu nezbytně 

nutnou k vyzvednutí a obléknutí žáka. Zákonný zástupce zajistí dostatečné stravování pro 

své dítě vzhledem k délce jeho pobytu ve ŠK. 

Zákonní zástupci mají za povinnost informovat vedení ŠK o změně zdravotní způsobilosti či 

zdravotních obtížích žáka nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv 

na aktivity ve ŠK. 

Na vyzvání ředitele školy nebo vedoucí ŠK je nutné, aby se zákonní zástupci osobně 

zúčastnili projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání či chování žáka. 
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4  Provoz školního klubu 

4.1 O přijetí žáků do ŠK rozhoduje pověřená vychovatelka, ředitelka školy nebo její 

zástupce. Rodiče žáka, který se hlásí do ŠK, vyplní zápisní lístek. 

Změnu bydliště, odhlášku ze ŠK a změnu odchodu ze ŠK oznámí písemně 

vychovatelce. 

4.2 Do ŠK přicházejí žáci samostatně po skončení vyučování. Škola nenese 

odpovědnost za problémy, které vzniknou, pokud se žák svévolně do ŠK 

nedostaví. 

4.3 Žák je povinen řídit se pokyny vychovatelky. 

4.4 Opouštět místnosti bez svolení vychovatelky není dovoleno. Na kroužky 

odcházejí děti samostatně bez dozorů. Po uvolnění dítěte vychovatelkou ze ŠK 

přebírá rodič za dítě právní zodpovědnost. 

4.5 Při nedodržování řádu ŠK budou podle charakteru provinění učiněna 

výchovná opatření. 

4.6 Jestliže po vyčerpání všech možností nápravy a po projednání s rodiči žák 

svým nevhodným chováním narušuje kázeň a činnost ŠK po dobu delší 30 dnů, 

lze žáka ze ŠK vyloučit. 

4.7 Za hry, knihy, hračky a jiné pomůcky odpovídají žáci, kterým byly zapůjčeny. 

V případě svévolného poškození těchto věcí uhradí škodu. 

4.8 Dětem, které zůstávají ve ŠK po 14.30 hod, doporučujeme nosit svačinu a pití. 

4.9 Děti ze ŠK vyzvedávají rodiče nebo odcházejí samostatně na základě 

písemného souhlasu rodičů. 

4.10 Na základě usnesení městského zastupitelstva v Českém Krumlově přispívají 

rodiče dětí na provoz ŠK následovně: 

• 1–2 dny v týdnu 60 Kč za měsíc 

• 3 dny v týdnu 90 Kč za měsíc 

• dny v týdnu 120 Kč za měsíc 
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Je nutné vypsat písemnou přihlášku a domluvit se na dnech docházky. Na základě 

této přihlášky bude dítěti následně odečtena částka z ePokladny: 

• 1–2 dny v týdnu 300 Kč na ½ roku 

• 3 dny v týdnu 450 Kč na ½ roku 

• dny v týdnu 600 Kč na ½ roku 

4.11 Je zakázáno pořizovat jakékoli záznamy na mobilní zařízení bez souhlasu 

vychovatelky. Za ztrátu či poškození mobilních zařízení nenese ŠK 

odpovědnost. Je zakázáno nabíjení mobilních zařízení v prostorách ŠK i ŠD. 

5 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

Žáci jsou pravidelně seznamováni s pravidly o bezpečném chování při práci a činnostech 

v prostorách Školního klubu. Žáci jsou informováni, jak se vyvarovat úrazu a pohybovat se 

ve škole, na hřišti, na zahradě v tělocvičně i mimo školní budovy. Žáci jsou seznámeni 

s postupem při úrazu nebo v případě požáru. Každý úraz je řádně ošetřen a zapsán do knihy 

úrazů. Lékárnička pro Školní klub je k dispozici u vychovatelky Školního klubu. Lékárnička 

je podle potřeby doplňována. Všechny prostory Školního klubu jsou vybaveny hygienicky 

nezávadným nábytkem, který je omyvatelný a je zde prováděn každodenní úklid. 

6 Podmínky zacházení s majetkem 

6.1 U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, 

vychovatelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který 

poškození způsobil. 

6.2 Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vychovatelce. Žáci dbají na dostatečné 

zajištění svých věcí. 

6.3 Do školního klubu žáci nosí pouze věci potřebné k výuce. Cenné věci do 

školního klubu nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále 

u sebe. Mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na 

výslovný pokyn vychovatelky, který zajistí jejich úschovu. 


