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ŘÁD  ŠKOLNÍHO  KLUBU 

 
1) Školní klub (dále jen „klub“) zajišťuje zájmové vzdělávání přednostně pro žáky II. stupně 

základní školy. Účastníkem klubu mohou být i žáci I. stupně ZŠ, kteří nenavštěvují školní 

družinu. Zřízení a provoz uvedeného školského zařízení podléhá platným předpisům, zejména 

zákonu č.561/2004 Sb., (školský zákon), vyhlášce č.74/2005Sb., o zájmovém vzdělávání ve 

znění pozdějších předpisů a vyhlášce 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami a dětí a žáků mimořádně nadaných. 

 
2) Provoz školního klubu: Do školního klubu je umožněn přístup žákům 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. 

3) Užívané místnosti: Učebna školního klubu umístěna v 1. patře budovy č. 337, počítačové 

učebny přízemí budovy č. 337 (zvláštní vchod). 

4) Ke školnímu klubu jsou zároveň přiřazeny nabídky jiných volnočasových aktivit pro žáky od 4. 

do 9. ročníku, které využívají i jiné prostory školy ( tělocvičny, učebnu výtvarné výchovy, 

pracovny počítačů apod.) 

5) Přihlašování žáků: Zákonný zástupce přihlásí žáky k docházce formou přihlašovacího lístku. 

V něm se zavazuje k platbě stanoveného poplatku. Školní klub je určen pro žáky mimo školní 

družinu tj. od 4. do 9. ročníku. Odhlášení je nutné provést opět písemnou formou.  

      Důvody pro možné vyloučení žáka ze školního klubu: 

a) nezaplacení stanoveného poplatku 

b) opakované porušování pravidel stanovených školním řádem 

6) Platby: Je stanoven poplatek za žáka ve výši 50,- Kč měsíčně splatný vždy jednou za  

                           pololetí vždy k 30.10. a 28.3. příslušného roku. 

7) Zajišťování pořádku v prostorách školního klubu:  

- žáci dodržují 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 
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- dodržují pravidla pro používání počítačů 

- řídí se řádem školní knihovny umístěné ve školním klubu 

8) Přístup do školního klubu je dobrovolný a řídí se potřebami žáků (jejich zákonných  

zástupců), odchod pod dohledem si domluví zákonný zástupce s pracovníkem školního klubu 

písemnou formou. Žáci mají k dispozici veškeré vybavení školního klubu ( počítače s internetem, 

společenské hry, žákovskou knihovnu s možností přípravy na vyučování apod.) žákům je umožněn 

podle přihlášek i přístup na další volnočasové aktivity dle celoroční nabídky už bez dalších poplatků. 

9) Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a majetku ŠK: 

ŠK vytváří podmínky pro bezpečnost fyzickou i psychosociální. Žák respektuje a dodržuje pravidla 

slušného chování,  dbá na dodržování hygienických návyků. Chová se tak, aby neohrožoval zdraví své 

a svých spolužáků při všech činnostech a v prostorách užívaných ŠK. Respektuje pokyny vychovatelky. 

V případě úrazu neprodleně oznámí tuto skutečnost  vychovatelce, která provede opatření k zajištění 

první pomoci, informuje rodiče zraněného žáka o úraze a sdělí, jaká opatření učinila. Úraz nahlásí 

zástupci ředitele školy. Při ranním provozu zodpovídá ŠK za žáky jejich vstupem do ŠK.   Součástí 

vytváření zdravého a bezpečného prostředí je prevence rizikového chování, především šikanování, 

vandalismu a forem násilného chování. Všichni pedagogičtí pracovníci průběžně sledují podmínky a 

situaci ve ŠK z hlediska výskytu rizikového chování a uplatňují různé formy a metody umožňující 

včasné zachycení ohrožených žáků. Žák zachází s majetkem šetrně. Při úmyslném poškození hradí 

vzniklou škodu. 

10)    Používání počítačů 

 před začátkem práce zkontrolovat své pracoviště, případné závady ihned ohlásit vyučujícímu 

 monitoru se nedotýkat ani jinak neseřizovat 

 nespouštět jakékoliv programy z donesených disket či jiných vyměnitelných médií 

 neinstalovat jakýkoliv software 

 nepřipojovat či nepřepojovat přídavná zařízení 

 u počítačů je zakázáno jíst a pít 

 neprovádět žádné operace, které by mohly ohrozit nastavení konfigurace počítače 

 jakékoliv nestandardní chování počítače ohlásit vyučujícímu 

 nekopírovat programy z počítače (porušení autorských práv) 

 nezneužívat počítačové sítě k šíření informací, které jsou v rozporu se zákonem 

 neodesílat poštu, která by svým obsahem obtěžovala či urážela ostatní uživatele 

 chovat se v učebně tak, aby nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost přítomných 

 zacházet s vybavením počítačů šetrně 

 neotvírat soubory přiložené k e-mailům, pokud přijdou od lidí, které neznáš 

 nenavštěvovat webové stránky určené pouze dospělým 

    V Příbrami dne 1.9.2020 

 

……………………………………                                                                                     ……………………………………. 

 vedoucí školního klubu                                                                                                    ředitel školy 


