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Ředitelka školy vydává vnitřní řád školního klubu v souladu se zákonem č.561/2004Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

Činnost školního klubu
 Školní klub poskytuje zájmové vzdělávání přednostně žákům druhého stupně školy.









Účastníkem může být i žák 5. ročníku, který není přijat k pravidelné denní docházce
do školní dužiny.
Činnost klubu se uskutečňuje především:
- příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností
nespojenou s pobytem mimo místo školy
- pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností
- individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí
- využitím otevřené nabídky spontánních činností
Školní klub může též organizovat táborovou činnost a další činnost spojenou s pobytem
mimo místo školy. Této činnosti se můžou zúčastnit žáci prvního i druhého stupně školy.
Klub umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.
Klub organizuje v rámci své činnosti zájmové kroužky.
Školní klub navštěvuje se žáky i jiná zařízení a účastní se akcí jimi pořádanými.
Školní klub úzce spolupracuje se školní družinou.

Organizace provozu školního klubu






O přijetí žáka do školního klubu rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky.
Žák se přihlašuje na pololetí nebo na období školního roku.
O vyloučení žáka ze školního klubu rozhoduje ředitelka školy.
Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu.
Úplata za školní klub činí 100,- Kč/školní rok. Nutné uhradit do konce září. Úplatu je
možné uhradit ve dvou částkách 50,- Kč/pololetí. Nutné uhradit do konce ledna.

Provoz školního klubu v období školního vyučování:
Po
Út
St
Čt
Pá






13,00
13,00
12,00
12,00
13,00

-

16,00
16,00
16,00
16,00
15,30

hod.
hod.
hod.
hod.
hod

Provoz školního klubu je v období školních prázdnin přerušen.
Zájmové kroužky probíhají převážně v době od 14,00 hod. do 17,00 hod. Pro každý
zájmový kroužek může být doba stanovena individuálně.
Členové školního klubu mají zájmové kroužky zdarma. Ostatní za úplatu 200,- Kč na
školní rok.
Klub může vykonávat činnosti i ve dnech, kdy ve škole neprobíhá vyučování.
Do klubu žáci přicházejí a odcházejí samostatně a individuálně volí čas, po který se chtějí
ve školním klubu věnovat vybraným činnostem.

Organizace činnosti školního klubu
 Klub využívá pro svoji činnost určené místnosti, tělocvičny, školní hřiště, prostorné
chodby, respiria a další přilehlá místa.
 Ve školním klubu pracuje jedna vychovatelka a externí pracovníci. Veškerá činnost je
vedena s ohledem na bezpečnost žáků.
 Činnost školního klubu řídí vychovatelka.
 Vyžaduje-li druh vykonávané činnosti přítomnost dalšího pedagoga, projedná
vychovatelka tuto činnost s ředitelkou školy nejméně dva dny před realizací této činnosti.

Dokumentace školního klubu






Písemná přihláška žáka do školního klubu.
Docházkový sešit klubovny školního klubu. Obsahuje datum, podpis žáka a pedagoga.
Přehled výchovně vzdělávací práce školního klubu. Je veden v klubovně školního klubu.
Přehled činnosti zájmového kroužku včetně docházky účastníků.
Evidence úplaty za školní klub - vede vychovatelka školního klubu.

Závěrečné ustanovení
Kontrolu provádění ustanovení tohoto řádu provádí ředitelka školy
Zrušuje se předchozí znění Vnitřního řádu školního klubu.
Změny spočívají v aktualizaci obsahu předpisu.
Řád nabývá účinnosti dnem 2. září 2019.

V Mostě dne 29. 8. 2019
Mgr. Lenka Firmanová
ředitelka školy

