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Vnitřní řád ŠK 

 
1. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců a vzájemné vztahy se 

zaměstnanci ve ŠK 

 Práva a povinnosti žáka 

Účastnit se všech činností a akcí, které ŠK pořádá samostatně nebo ve spolupráci se žákovským 

parlamentem. Užívat veškeré prostory určené pro činnost ŠK  a vybavení volného ŠK. 

Rozvíjet svoji osobnost, zdokonalovat se ve svých dovednostech a smysluplně trávit volný čas. 

Vyjádřit vhodnou formou svůj názor, přání, navrhovat aktivity. Své nápady realizovat ve spolupráci 

s vychovatelkou, vedoucími jednotlivých kurzů a ostatními členy ŠK. Navštěvovat několik kurzů, dle 

vlastního výběru.  Má právo na bezpečné prostředí, příznivé sociální klima a respektování potřeb jedince. 

Rovněž na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, násilí a nepřátelství. 

 Povinností žáka je dbát pokynů vychovatelek a vedoucích zájmových kurzů. Po příchodu do volného ŠK         

nahlásit své jméno a třídu, při odchodu se podepsat v Docházkovém sešitu. Řešit spory dohodou. 

Nezasahovat ostatním do jejich probíhající činnosti. Respektovat práva druhého, neponižovat a 

nezesměšňovat ho, předcházet vzniku konfliktů, neohrožovat zdraví své ani ostatních členů ŠK. Nahlásit 

neprodleně případný úraz nebo ztrátu osobní věci. Chovat se šetrně ke svěřenému majetku, hrám, 

pomůckám. Vypůjčené věci po ukončení činnosti vrátit na určené místo. Při práci na PC nenavštěvuje 

nevhodné stránky (např. bojové hry a hry podporující násilí). 

 

 Práva a povinnosti zákonných zástupců 

Zákonní zástupci mají právo být informováni o docházce žáka do ŠK, o průběhu zájmového vzdělávání, 

o nabídce zájmových kurzů, změnách, o dalších akcích pořádaných ŠK. Informace jsou poskytovány 

písemně a prostřednictvím webových stránek školy. 

Povinností zákonných zástupců je přihlásit žáka k docházce do ŠK v prvních čtrnácti dnech nového 

školního roku. Přihlášení i odhlášení žáka do školního klubu je prováděno písemnou formou. 

Uhradit úplatu za ŠK bankovním převodem na účet školy, ve stanoveném termínu.  Škody  způsobené na 

inventáři a vybavení ŠK, pokud je škoda zaviněna nedbalostí, úmyslně nebo nevhodným chováním 

uhradit. 

 

 Vzájemné vztahy žáků a jejich zákonných zástupců se zaměstnanci ve ŠK 

Komunikace mezi vychovatelkami, vedoucími kurzů, žáky a zákonnými zástupci se odehrává na základě 

slušného vystupování, vzájemného respektu a tolerance. Nejsou přípustné žádné urážky, ponižování, 

zesměšňování a vulgární vyjadřování. 

Žáci i zákonní zástupci respektují pokyny pedagogických pracovníků ve školním klubu. Pedagogové i 

žáci se snaží dle svých možností, přispívat k tomu, aby ve ŠK vládla přátelská atmosféra, příznivé 

sociální klima a bezpečné prostředí. 

Kontakt se zákonnými zástupci zprostředkovává třídní učitel a vedoucí vychovatelka ŠK. 

 



2. Provoz a vnitřní režim ŠK 

Školní klub je určen žákům pátých až devátých ročníků, kterým nabízí zajímavé trávení volného času 

v podobě zájmového vzdělávání. Je rozdělen do dvou částí. Tou první je nabídka využití volného ŠK, 

druhou část tvoří zájmové kurzy. 

      Ranní provoz ŠK probíhá do 6:40 do 7:40 hodin, odpolední provoz od 11:40 do 16:00 hodin. 

Žáci do volného ŠK přicházejí sami. Žák může v době provozu volného ŠK jeho prostor opustit a 

navštívit např. školní hřiště. Pokud zákonní zástupci požadují, aby prostor volného ŠK neopouštěl, sdělí 

tuto skutečnost písemně. Žák opouští ŠK samostatně, dle vlastního rozhodnutí. Před vstupem do ŠK si 

odloží a přezují se v šatně dílen, ve které udržují pořádek. Rozsah docházky ve volném ŠK je evidován 

v Docházkovém sešitu, do kterého se žák při odchodu podepíše.  

Žáky, kteří navštěvují zájmové kurzy ŠK, dle přehledu zájmových kurzů, si vyzvedává vyučující po 

vzájemné domluvě na smluveném místě. Docházka a náplň jednotlivých kurzů je vedena v dokumentu 

„Záznamy o práci v zájmovém útvaru“. Po skončení zájmové činnosti i z volného ŠK žák odchází sám. 

V případě vulgárního chování nebo vyjadřování bude žák z volného klubu vykázán. Žák, který 

opakovaně porušuje Vnitřní řád ŠK a pravidla pro práci na PC, a jeho bezpečné používání, může být ve 

správním řízení ze ŠK vyloučen. 

 

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

V době provozu ŠK vykonávají vedoucí zájmových kurzů a vychovatel ve volném ŠK dohled nad žáky. 

Žáci jsou poučeni o bezpečnosti a pravidlech chování. Žáci nezapojují žádné přístroje do elektrického 

vedení, nemanipulují s elektrickými spotřebiči. Platí zákaz vyklánění z oken a manipulace s nimi. Žák 

v prostorech ŠK neběhá, neskáče, nestoupá na parapet, židle, stoly a jiný nábytek. Při zájmové činnosti 

dodržuje pravidla bezpečného chování. V průběhu zájmového vzdělávání jsou používány bezpečné 

pomůcky. Žáci se při činnostech chovají tak, aby neohrozili zdraví své ani ostatních účastníků 

zájmového vzdělávání. Respektují pokyny vychovatelky a vedoucích kurzů. Bez jejich vědomí prostor, 

kde probíhá zájmová činnost, neopouští. 

Pedagogičtí pracovníci rozvíjí a podporují příznivé sociální klima a zajišťují žákům bezpečné prostředí, 

respektují potřeby jedince. Pokud se vyskytne situace, která má znaky sociálně patologických jevů, 

diskriminace, nepřátelství nebo násilí, je konzultována a řešena s metodikem primární prevence, 

výchovnou poradkyní a třídním učitelem. 

 

4. Podmínky zacházení s majetkem školního klubu ze strany žáků 

Žáci se chovají šetrně ke svěřenému majetku a pomůckám. Žák zodpovídá za vypůjčené hry, pomůcky a 

potřeby, které po skončení činnosti vrací vychovateli nebo na místo k tomu určené. V místnosti udržuje 

pořádek. V případě úmyslného poškození her, pomůcek a inventáře ŠK je žák povinen v plné výši 

uhradit poškozenou nebo zničenou hru, pomůcku či inventář. 

 

Školní klub se řídí Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). 

 

 

Tento řád nabývá účinnosti dnem 3. září 2018 a zároveň končí platnost řádu vydaného dne 

4. září 2017. 

 

 

Mgr. Václav Křivohlavý 

V Plzni 3. září 2018       ředitel školy 


