Řád školního klubu při ZŠ Příbram – Březové Hory, Prokopská 337
1) Provoz školního klubu: Do školního klubu je umoţněn přístup ţákům dle rozvrhu
školního klubu tj. ráno od 7,00 hod do 7, 45 hod. a dále podle rozvrhu jednotlivých
tříd. Doba provozu odpoledního školního klubu je stanovena ředitelem školy podle
rozvrhů tříd do 15,00 nebo do 15,30 hodin.
2) Uţívané místnosti: Učebna školního klubu umístěna v 1. patře budovy č. 337,
počítačové učebny přízemí budovy č. 337 (zvláštní vchod).
3) Ke školnímu klubu jsou zároveň přiřazeny nabídky jiných volnočasových aktivit pro
ţáky od 4. do 9. ročníku, které vyuţívají i jiné prostory školy ( tělocvičny, učebnu
výtvarné výchovy, pracovny počítačů apod.)
4) Přihlašování ţáků: Zákonný zástupce přihlásí ţáky k docházce formou přihlašovacího
lístku. V něm se zavazuje k platbě stanoveného poplatku. Školní klub je určen pro
ţáky mimo školní druţinu tj. od 4. do 9. ročníku. Odhlášení je nutné provést opět
písemnou formou.
Důvody pro moţné vyloučení ţáka ze školního klubu:
a) nezaplacení stanoveného poplatku
b) opakované porušování pravidel stanovených školním řádem
5) Platby: Je stanoven poplatek za ţáka ve výši 50,- Kč měsíčně splatný vţdy jednou za
pololetí vţdy k 30.9. a 28.2. příslušného roku.
6) Zajišťování pořádku v prostorách školního klubu:
- ţáci dodrţují pravidla pro slušné a bezpečné chování ve škole
stanovené školním řádem
- dbají pokynů vyučujících, kteří zajišťují provoz školního klubu,
případně jiných aktivit spadajících do činností školního klubu
- dodrţují pravidla pro pouţívání počítačů
- řídí se řádem školní knihovny umístěné ve školním klubu
7) Přístup do školního klubu je dobrovolný a řídí se potřebami ţáků (jejich zákonných
zástupců), odchod pod dohledem si domluví zákonný zástupce s pracovníkem
školního klubu písemnou formou. Ţáci mají k dispozici veškeré vybavení školního
klubu ( počítače s internetem, společenské hry, ţákovskou knihovnu s moţností
přípravy na vyučování apod.) ţákům je umoţněn podle přihlášek i přístup na další
volnočasové aktivity dle celoroční nabídky uţ bez dalších poplatků.
8) Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků a majetku ŠK:
ŠK vytváří podmínky pro bezpečnost fyzickou i psychosociální. Ţák respektuje a dodrţuje
pravidla slušného chování, dbá na dodrţování hygienických návyků. Chová se tak, aby
neohroţoval zdraví své a svých spoluţáků při všech činnostech a v prostorách uţívaných ŠK.
Respektuje pokyny vychovatelky. V případě úrazu neprodleně oznámí tuto skutečnost
vychovatelce, která provede opatření k zajištění první pomoci, informuje rodiče zraněného
ţáka o úraze a sdělí, jaká opatření učinila. Úraz nahlásí zástupci ředitele školy. Při ranním
provozu zodpovídá ŠK za ţáky jejich vstupem do ŠK.
Součástí vytváření zdravého a
bezpečného prostředí je prevence rizikového chování, především šikanování, vandalismu a
forem násilného chování. Všichni pedagogičtí pracovníci průběţně sledují podmínky a situaci
ve ŠK z hlediska výskytu rizikového chování a uplatňují různé formy a metody umoţňující
včasné zachycení ohroţených ţáků. Ţák zachází s majetkem šetrně. Při úmyslném poškození
hradí vzniklou škodu.

9) Součástí řádu školního klubu jsou pravidla pro pouţívání počítačů a řád školní
knihovny.
V Příbrami dne 1.3.2015
………………………………………
vedoucí školního klubu

…………………………………….
ředitel školy

