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1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ve školním klubu a 

pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků se 

zaměstnanci školy  

 
1.1. Práva žáků ve školním klubu 

 

Žáci mají právo: 

 na vzdělání podle školního vzdělávacího programu 

 na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností 

 jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči 

v rámci možností školy 

 na informace o průběhu a výsledcích zájmového vzdělávání 

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatným záležitostí jejich vzdělávání, 

přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni 

vývoje, své připomínky může vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo 

řediteli školy 

 na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se zájmového 

vzdělávání podle školního vzdělávacího programu 

 na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní 

výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku 

 na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením 

 na svobodu ve výběru kamarádů 

 na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny 

 na to, aby byl respektován žákům soukromý život a život jeho rodiny 

 na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku 

 na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj 

 požádat, pokud se cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni nebo má problém, o pomoc či radu 

vychovatele, učitele, výchovného poradce či jiného zaměstnance školy 

 požádat o možnost trávit čas mezi dopoledním a odpoledním vyučováním ve školním 

klubu; tato možnost je vázána na účast v činnostech, které dozírající pedagog s dětmi koná 

 

1.2. Povinnosti žáků ve školním klubu 

 

Žáci mají povinnosti: 

 řádně docházet do školního klubu a řádně se vzdělávat 

 účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili 

 dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, 

s nimiž byli seznámeni 

 plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem 

 vyjadřují-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem 

 nepoškozovat majetek školy a spolužáků, případné škody jsou povinni zaplatit 

 okamžitě informovat vychovatele, či jiného zaměstnance školy dojde-li k poškození zdraví 

nebo majetku žáka 

 během akcí ŠK vypínat mobilní telefon 

 

1.3. Práva zákonných zástupců žáků ke školnímu klubu 

 

Zákonní zástupci žáků mají právo: 

 na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte 



 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž 

jejich vyjádřením musí být věnována pozornost 

 na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se 

vzdělávání podle školního vzdělávacího programu 

 požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel školního řádu s podmínkou 

 

1.4. Povinnosti zákonných zástupců ke školnímu klubu 

 

Zákonní zástupci žáků mají povinnosti: 

 zajistit, aby žák docházel řádně do školního klubu 

 na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 

vzdělávání žáka 

 informovat neprodleně školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka 

nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a na 

zdraví ostatních účastníků vzdělávání 

 po splnění účelu návštěvy školy se nezdržovat v prostorách školy déle, než je nezbytně 

nutné 

 

1.5. Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků se zaměstnanci školy 

 

   Zaměstnanci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které 

bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších 

nezbytných organizačních opatření. 

   Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, 

sexuálním násilím, využíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi 

pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich korespondence. Budou žáky 

chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je 

s ním jinak špatně zacházeno, neprodleně to oznámí řediteli školy. Speciální pozornost budeme 

věnovat ochraně před návykovými látkami. 

   Informace, který zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace 

o žákovi (zdravotní způsobilost,...), jsou důvěrné a všichni zaměstnanci školy se řídí zákonem č. 

110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů. 

   Zákonní zástupci žáka souhlasí s tím, aby se v případě podezření z požití alkoholu, žák podrobil 

dechové zkoušce. Zkoušku provádí ředitelkou pověřená osoba či dětský lékař. 

   Zákonní zástupci vyjadřují předběžný souhlas s účastí žáků na různých akcích školy, které se 

konají mimo rámec vyučování, za předpokladu, že škola obsadí tyto akce doprovodem z řad 

pedagogických pracovníků, či jiných zaměstnanců školy. O každé akci bude škola včas informovat 

zákonné zástupce. Případný nesouhlas s účastí musí být oznámen v předstihu písemnou formou. 

   Žák zdraví v budově a na školních akcích zaměstnance školy srozumitelným pozdravem.  

 

1.6. Možnost kontaktu zákonných zástupců s vychovatelkou 

 

   Zákonní zástupci mohou s vychovatelkou jednat osobně, písemně nebo telefonicky. Informace o 

činnosti ŠK, případně fotodokumentaci z již proběhlých činností, naleznou zájemci na webových 

stránkách školy (www.zskomslavkov.cz). Dotazy, přání, náměty vyřizuje vychovatelka, 

zástupkyně ředitelky školy, ředitelka školy. 

 

 

2. Provoz a vnitřní režim školního klubu 

 
2.1. Poslání školního klubu 

 

 ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině 



 není pokračováním školního vyučování, prováděné činnosti vycházejí z požadavků a zásad 

pedagogiky volného času 

 školní klub zabezpečuje zájmovou činnost, odpočinkové a relaxační činnosti žáků 

 

2.2. Vymezení doby pro činnost školního klubu 

 

 bezprostředně po skončení vyučování (12:30– 16:00 hod) 

 

 

2.3. Organizace provozu v době školního vyučování 

 

 Po skončení vyučování žáci samostatně docházejí do školního klubu. Bezprostředně po 

zapsání přítomných žáků do docházkového sešitu se žáci věnují odpočinkové činnosti a 

relaxaci, případně odcházejí dle časové organizace do zájmových útvarů.  Za příznivého 

počasí je zájmová činnost plánovaná venku. Z vycházky či pobytu venku se vychovatelka 

vrací tak, aby nebyla narušena odpolední zájmová činnost žáků (zájmové kroužky, ZUŠ, 

apod.). Ze školního klubu žák odchází sám dle údajů na přihlášce do ŠK. Každou změnu 

v přihlášce žáka jsou zákonní zástupci povinni nahlásit kmenové vychovatelce 

prostřednictvím aplikace EDUPAGE. Na telefonickou žádost se žáci ze školního klubu 

nemohou uvolnit. 

 

2.4. Organizace provozu školního klubu mimo dobu školního vyučování 

 

   Ve volných dnech (např. ve dnech ředitelského volna, v době vedlejších prázdnin, apod.) může 

ředitelka školy pověřit vychovatelku zajištěním provozu školního klubu. Zákonní zástupci jsou 

vždy s předstihem informováni vychovatelkou o provozu školního klubu mimo dobu školního 

vyučování. Podmínkou přijetí žáka do ŠK v těchto dnech je odevzdání písemné přihlášky dítěte 

podepsané zákonnými zástupci, dodržení pokynů a zásad BOZP stanovených ředitelkou školy. 

Rozpis pracovní doby vychovatelky schvaluje ředitelka školy. 

 

2.5. Lokalizace místnosti ŠK, vybavení, úklid 

 

   Oddělení školního klubu má kmenovou třídu – knihovnu v nové budově školy. Žáci využívají 

WC ve 2. patře nové budovy, věci mají uloženy ve svých šatních skříňkách. Úklid místnosti, 

likvidaci a separaci odpadu provádí uklízečka denně, mimo provoz ŠK. 

 

2.6. Oddělení školního klubu 

 

   Oddělení ŠK je naplňováno nejvýše do počtu 30 žáků. Počet svěřených žáků jednomu 

pedagogickému pracovníku nepřesáhne počet 30. V případě překročení počtu žáků nahlásí 

vychovatelka stav zástupkyni ředitelky pro výchovnou činnost a ta zajistí zástup v ŠK. Akce ŠK – 

výlety, besídky, akce sportovního nebo společenského charakteru lze uskutečňovat i mimo 

stanovenou provozní dobu školního klubu se souhlasem vedení školy. Termín konání a organizační 

zabezpečení nahlásí vychovatelka vedení školy tak, aby mohly být uvedeny v měsíčním a 

týdenním plánu činností školy. Podmínkou pro schválení akce je zajištění pravidel BOZP všech 

účastníků a v době konání mimo běžný provoz ŠK i písemný souhlas zákonných zástupců žáků. 

   Zákonní zástupci žáků jsou vždy předem informováni o činnostech ŠK konaných v běžném 

provozu i mimo běžný provoz. 

 

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a ochrana žáků 

před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství 

nebo násilí 
 

 



 

 

 

3.1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

 

   Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC. Žáci se 

chovají při pobytu ve školním klubu a na akcích organizovaných školním klubem tak, aby 

neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob. 

   Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými 

spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením. 

   Žákům je zakázáno v areálu školy a školního klubu manipulovat s otevřeným ohněm. Při 

přecházení žáků na místa akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a 

pokyny doprovázejících osob. Před takovými akcemi doprovázející vychovatel žáky zvlášť poučí o 

bezpečnosti. Pro společné zájezdy platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci 

předem seznámeni. Při činnostech mimo kmenovou učebnu zachovávají žáci specifické 

bezpečnostní předpisy dané vnitřním řádem odborné učebny. Vychovatelé jsou povinni s nimi  

seznámit žáky na začátku školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří chyběli. O poučení žáků 

provede vychovatel záznam do přehledu výchovně vzdělávací práce. Řády odborných učeben tvoří 

přílohu vnitřního řádu školy. Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken, sezení 

na okenních parapetech a opouštění budovy oknem. 

   Poučení na počátku školního roku provádí vychovatel, který žáky seznámí zejména: 

 se školním řádem, s vnitřním řádem ŠK 

 žák bez vědomí vychovatelky neopouští prostory ŠK 

 se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu 

ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích 

 se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním 

 s postupem při úrazech 

 s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru 

 

    Vychovatelka seznámí žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení 

života, zdraví či majetku. 

   Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu (vycházky, výlety, exkurze, atd.) 

provede vychovatelka. Vychovatelka nebo ten, kdo bude vykonávat nad dětmi dozor, seznámí žáky 

se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a provede poučení o správném vybavení žáků. 

Při vycházkách či pobytu venku mají žáci zakázáno vzdalovat se z místa určeného pro pobyt, lézt 

na stromy, házet kameny, při hrách používat klacky, tyče, nože či jiné ostré předměty, konzumovat 

volně rostoucí plody, jedovaté rostliny, houby apod., kontaktovat zvířata a cizí osoby. 

   Před zahájením jakékoliv činnosti je povinností vychovatele překontrolovat nezávadnost a 

bezpečnost využívaných prostor a zařízení. V případě zjištěných závad, zařízení a prostory 

nevyužívat, závady prokazatelně nahlásit ředitelce školy. 

 

 

 

   Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během činností ve třídě, na chodbě nebo na hřišti 

jsou žáci povinni hlásit ihned svému vychovateli. 

   Pokud žák soustavně narušuje školní řád a činnost ŠK, může být ze ŠK vyloučen. O vyloučení ze 

ŠK rozhoduje ředitelka školy, důvodem pro vyloučení je soustavné porušování školního řádu (žák 

porušuje Vnitřní řád školního klubu – kázeň, pořádek, ohrožuje zdraví své či spolužáků, 

bezpečnost pobytu v ŠK),  případně další závažné důvody. 

 

 

3.2. Školní úraz 

při školním úrazu se postupuje podle školního řádu 

 



3.3. Ochrana před sociálně patologickými jevy 

 

   Všichni zaměstnanci školy, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní 

podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy 

a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. 

   Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci se zákonnými zástupci v oblasti prevence, 

informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence 

spolupracuje na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu 

dětí a mládeže. 

   Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu 

školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy využije 

všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního 

stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený 

zaměstnanec školy bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto 

zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci. 

   Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých 

by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména 

v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních 

akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností 

ředitelka školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých 

zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. 

   Zaměstnanci školy dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a 

preventivní výchova byly vyučovány v souladu se školním vzdělávacím programem. 

    

 

4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 

 
   Žák šetrně zachází se svěřenými hrami, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné 

poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče 

žáka, který poškození způsobil. 

   Každé poškození nebo závadu ve třídě hlásí žák vychovatelce. Požaduje-li škola náhradu škody 

po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit vychovatelka. 

   Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí. Žákům je 

přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Žák nemanipuluje s rozvody 

elektřiny, s vybavením odborných pracoven, s uloženými exponáty a modely. 

 

 

 

5. Přihlašování a ohlašování žáků v ŠK 

 
   Zákonní zástupci žáků přihlašují své děti do ŠK u vychovatelky, která je pověřena ředitelkou 

školy a zajišťuje přihlašování/odhlašování žáků, vydávání přihlášek, vybírání poplatků, předávání 

informací zákonným zástupcům, vyřizování námětů, příp. předávání stížností ze strany zákonných 

zástupců dětí vedení školy. 

   Zákonní zástupci vyplněním přihlášky žáka k docházce do ŠK sdělí škole: 

 rozsah docházky žáka do ŠK (časové vymezení pobytu žáka v ŠK) 

 kontaktní osobu v případě nutného vyzvednutí žáka (nevolnost, úraz apod.) 

 zdravotní omezení, zdravotní pojišťovnu dítěte 

 

   O zařazení žáků do ŠK rozhoduje ředitelka školy podle těchto kritérií: 

1. žáci druhého stupně s pravidelnou docházkou 

2. žáci prvního stupně, kteří nebyli přijati do družiny – pravidelná docházka 

3. ostatní zájemci 



Přihlašovat žáky do ŠK lze během celého školního roku (do naplnění kapacity otevřeného oddělení 

ŠK). Výše úplaty za ŠK je stanovená pevně na celý školní rok: při pravidelné docházce 20 Kč za 

měsíc při docházce 1 den v týdnu (5 dnů v týdnu – 100 Kč/měsíc), při nepravidelné docházce 10,-

Kč/den. Poplatek za docházku do školního klubu je splatný ve dvou splátkách. 1. splátka za září – 

prosinec, 2. splátka leden – červen daného školního roku. Splátka proběhne vždy do konce měsíce, 

v němž je zahájena docházka. Pokud rodiče dítě ze ŠK odhlásí, peníze za daný měsíc nebudou 

vráceny.  Platba se uskuteční převodem na účet č. 196295508/0600, každému účastníkovi bude 

přidělen variabilní symbol. 

    Poplatek za jednotlivé akce bude zaplacen v hotovosti u vychovatelky školního klubu. 

   Pokud není placen poplatek, vychovatelka uvědomí ředitelku školy nejpozději do jednoho 

měsíce. 

     Ředitelka školy může žáka ze ŠK vyloučit. 

 

Kroužky školního klubu 

     Kroužek bude otevřen, pokud se do něj přihlásí alespoň 7 žáků. Žáci budou přijímáni podle 

pořadí doručené přihlášky - až do naplnění kapacity kroužku. Přihlášky odevzdávají žáci 

v kanceláři školy.  

     Výši úplaty za kroužky školního klubu stanoví ředitelka na začátku každého školního roku 

podle nabídky kroužků. Žákům přihlášeným k pravidelné každodenní docházce do školního klubu 

nebo školní družiny bude poskytnuta sleva 100 Kč na jeden z vybraných kroužků. 

    Poplatek za 1. pololetí musí být uhrazen do konce měsíce října a poplatek za 2. pololetí do konce 

měsíce února příslušného roku. Platba se uskuteční převodem na účet č. 196295508/0600, 

každému účastníkovi bude přidělen variabilní symbol. 

 

 

6. Obecná ustanovení 
 

   K návštěvě naší školy se žák se svými zákonnými zástupci rozhodl svobodně, s vědomím práva 

vybrat si školu, kde chce získat základní vzdělání. Z toho plyne, že se svobodně rozhodl využívat 

práva, ale také dodržovat povinnosti na něj touto školou kladené. 

   Na základě ustanovení zákona § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším a odborném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán pro 

školské zařízení tuto směrnici Vnitřní řád školního klubu. Směrnice je součástí organizačního řádu 

školy.  Určuje pravidla provozu, stanovený režim ŠK je závazný pro zaměstnance školy a má 

informativní funkci pro zákonné zástupce žáků. Prokazatelné seznámení zákonných zástupců 

provede vychovatelka ŠK při zápisu dětí do ŠK. 

  ŠK se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 

 

Podklady pro Vnitřní řád ŠK : 

 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 

 zákon 561/2004 Sb., Školský zákon 

 Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 

školní docházky 

 vyhláška 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 

 metodický pokyn MŠMT č.j. 37014/2005-25 

 další doplňující vyhlášky a nařízení 

 

 

 

                                               

 

 

   Mgr. Věra Babicová 

                                                                                                ředitelka školy 



 

 

 

 

 


