
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROFESORA Z. MATĚJČKA V MOSTĚ 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU 

 

CHARAKTERISTIKA ŠK: 

Školní klub (dále jen ŠK) je volnočasové zařízení, určené pro žáky převážně II. stupně. Realizuje 

výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování formou odpočinkových, rekreačních a zájmových 

aktivit, umožňuje žákům také přípravu na vyučování. 

Školní klub organizuje zájmové kroužky, umožňuje žákům přístup k počítačům a tabletům v době 

mimo vyučování, které využívají převážně k přípravě na výuku. Po dohodě s pedagogy, kteří jsou 

pověřeni vedením odborných učeben a prostorů, může ŠK tyto pracovny, včetně sportovišť, využívat 

ke svým činnostem. Musí však být respektován Školní řád a Provozní řád. 

PROVOZ ŠK: 

Provoz školního klubu je ve dnech vyučování dle rozvrhu žáků do 15:30 hod. 

PŘIHLÁŠENÍ DĚTÍ DO ŠK: 

Zápis do ŠK proběhne na základě vyplnění písemné přihlášky zákonnými zástupci (dostupné též na 

webových stránkách školy – odkaz zde, příp. u paní vychovatelky) a po úhradě poplatku 150 Kč/měsíc. 

Na přihlášce je nutné vyplnit všechny předepsané údaje, písemně oznamovat odchylky od běžné 

docházky dle přihlášky či změny v odchodech žáka ze ŠK. 

Je nutné informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, obtížích nebo jiných závažných 

skutečnostech, které by mohly ovlivnit pobyt žáka v ŠK. 

DOCHÁZKA DO ŠK: 

Do ŠK se mohou přihlásit žáci II. stupně, příp. žáci i 5. třídy, kteří nebyli přijati do školní družiny. 

Přechod žáků do ŠK je individuální dle denního rozvrhu vyučování. 

Žáci se vždy po svém příchodu nahlásí paní vychovatelce k evidenci docházky. 

CHOVÁNÍ V ŠK: 

Žáci jsou povinni v ŠK zachovávat pořádek, čistotu, chovat se ukázněně, ohleduplně k ostatním, dbát 

na bezpečnost a ochranu zdraví svého i ostatních žáků. 

Žáci se chovají šetrně k majetku školy a zařízení klubu (dojde-li k poškození, úhrada opravy nebo 

náhrady se bude požadovat po zákonných zástupcích žáků). 

Svévolné a záměrné poškození zařízení a vybavení ŠK musí zákonný zástupce viníka škole uhradit ve 

výši způsobené škody. 

Žáci se nesmí vzdálit ze ŠK samovolně, bez svolení paní vychovatelky.  

V době nepřítomnosti paní vychovatelky se žáci řídí pouze pokyny osoby k tomu pověřené. 

 

http://www.zsdysmost.cz/doc/prihlaska_sk.pdf


BEZPEČNOST V ŠK: 

Všichni žáci v ŠK jsou průběžně seznamováni s bezpečnostními a hygienickými předpisy, jsou povinni 

se jimi řídit, dodržovat je a dbát pokynů paní vychovatelky.  

Žáci neprodleně hlásí paní vychovatelce každý úraz, ta pak postupuje v souladu se stanovenými 

předpisy. 

Žáci mají v ŠK zakázáno používat mobilní telefony a jiná zařízení, pořizovat nahrávky (audio, video, 

foto), nosit do ŠK předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost ostatních, používat mezi sebou 

a vůči dospělým hrubých slov, urážek a fyzického násilí. 

Žáci mají přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrospotřebiči včetně elektrických zásuvek, 

prodlužovacích kabelů, veškerého osvětlení apod. 

PORUŠENÍ VNITŘNÍHO ŘÁDU: 

Opakované i závažné porušení Vnitřního řádu ŠK (čímž se rozumí např. nevhodné chování, agresivita, 

svévolné poškozování majetku, šikana, nerespektování pokynů, …) může být důvodem pro vyloučení 

žáka z docházky do ŠK. 

 

Platí od 1. dubna 2020    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


