
 
Vnitřní řád školního klubu 

Základní škola genpor. Františka Peřiny, Praha - Řepy, Socháňova 19/1139 
 
 

1. Úvodní ustanovení 

 Řád ŠK vychází z příslušného ustanovení zák. 561/2004 Sb. a vyhl.74/2005 Sb. O zájmovém 
vzdělávání. 

 Řád ŠK je platný pro všechny přihlášené žáky do ŠK a má informativní funkci pro rodiče. 

 Ustanovení vnitřního řádu ŠK platí i při účasti na akcích organizovaných ŠK mimo areál 
školního zařízení 

 Řád ŠK vstupuje v platnost dnem 1. září 2015. 
 
2. Vnitřní organizace 

 Členové ŠK přicházejí podle daného rozvrhu a pokynů vedoucího. Vedoucí přebírají 

zodpovědnost za členy po příchodu na zájmový útvar. Neodpovídají za žáky cestou do ŠK ani 

cestou domů.  

 Činnost ŠK probíhá v určených prostorách školy.  

 Žáci používají k ukládání věcí šaten v budově školy, za jejichž uzamčení zodpovídá vedoucí 

zájmového útvaru.  

 Ve školním klubu se žáci chovají dle pokynů pedagoga, jsou povinni dodržovat školní řád a 

vnitřní řád ŠK.  

 Žáci nesmí opustit ŠK bez vědomí pedagoga.  

 Pokud žák soustavně narušuje řád a činnost ŠK, může být rozhodnutím ředitelky školy 

vyloučen. O vyloučení žáka musí být předem informováni zákonní zástupci. 

 Na hodnocení chování žáka ve ŠK se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole 

(napomenutí, třídní důtka, snížená známka z chování...)  

 Žáci přihlášeni do ŠK jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v Záznamu o práci 
v zájmovém útvaru. 

 Pokud se žák na kroužek nedostaví, vedoucí kroužku za něj odpovědnost nenese. 

 Doba pobytu žáka ve ŠK se řídí údaji uvedenými v přihlašovacím formuláři a plánem činnosti 
ŠK, který je vyvěšen na webových stránkách školy. 

 Žáky nemusí ze školního klubu rodiče vyzvedávat osobně, ale mohou odcházet individuálně 
dle přihlášené docházky. 

 Žákovi je zakázáno ničit materiální vybavení, které je vesměs inventářem školy. Úmyslné 
poškození jemu svěřených pomůcek je řešeno se zákonným zástupcem žáka. 

 

3. Provozní doba ŠK  

 Provozní doba ŠK je nepravidelná, zpravidla od 13,00 do 17,00 hodin podle činností 

jednotlivých zájmových kroužků resp. klubových aktivit.  

 Činnost ŠK probíhá v těchto prostorách: školní učebny, tělocvičny, školní hřiště. 

 Rozsah denního provozu ŠK a rozvrh činnosti schvaluje ředitelka školy.  

 Do ŠK přicházejí žáci po skončení vyučování podle časového rozvrhu a po skončení odchází 

domů.  

 V době prázdnin je školní klub uzavřen.  

http://www.petrinyjih.cz/soubor-vnitrni-rad-skolniho-klubu-47-.pdf#page=1
http://www.petrinyjih.cz/soubor-vnitrni-rad-skolniho-klubu-47-.pdf#page=1


 

4. Přihlašování a odhlašování  

Ředitelka stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 

vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění způsob evidence účastníků 

takto:  

 Ve ŠK zajišťuje přihlašování, odhlašování a předávání informací rodičům vedoucí školní 

družiny.  

 Přihlašování žáků je prováděno na základě vyplněné a podepsané přihlášky zákonným 

zástupcem žáka.  

 Členem školního klubu se může stát každý žák prvního i druhého stupně, kteří nejsou přijati k 

pravidelné denní docházce do družiny.  

 Odhlašování žáků ze ŠK je prováděno na základě písemné žádosti rodičů žáka.  

 

5. Poplatek rodičů a podmínky přijetí žáka do ŠK:  

 Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu.  

 Příspěvek rodičů je stanoven ve výši 100 Kč na jednoho žáka za měsíc.  

 Žák bude do ŠK přijat po odevzdání vyplněné přihlášky a po zaplacení poplatku hotově u 

vedoucí ŠD nebo převodem na účet školy a to jednorázově za celý školní rok, čtvrtletně nebo 

měsíčně. 

 V případě nepřítomnosti žáka se příspěvek nevrací.  

 Žákovi je zakázáno ničit materiální vybavení, které je vesměs inventářem školy. Úmyslné 
poškození jemu svěřených pomůcek je řešeno se zákonným zástupcem žáka. 

 
 
V Praze 1. září 2015 
 
 
 
 


