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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU 
   

1. Školní klub (ŠK) je určen pro žáky 2. stupně školy, v případě potřeby mohou ŠK navštěvovat žáci 
nižších ročníků. 

2. O přijetí do ŠK, případně o ukončení docházky rozhoduje ředitel školy na základě vyhlášky  
č. 74/2005 Sb. „O zájmovém vzdělávání“.  

3. Činnosti ve ŠK se mohou zúčastnit i žáci, kteří čekají na další vyučování, nebo při 
nepředpokládaném přerušení výuky.  

4. Při příchodu do ŠK se žák ohlásí u vychovatelky. Bez dovolení žák neopouští  místnost ŠK. Za 
žáka, který se do ŠK nedostavil, vychovatelka neodpovídá.  

5. Po ochodu ze ŠK žák neodkladně opustí budovu školy. 
6. Další místnosti využívané školním klubem: tělocvična, počítačová učebna, multimediální učebna, 

kuchyňka, dílna – mohou žáci využívat v přítomnosti vychovatelky a po ukončení činnosti uvedou 
místnost do původního stavu.  

7. Školní klub nezodpovídá za věci, mobilní telefony a cennosti, které si žáci přinesou  
z domova.  

8. Pitný režim je zajištěn, žáci se mohou kdykoliv napít čaje z várnice, která je umístěna ve ŠD.  
9. Při odchodu ze ŠK zajistí vychovatelka řádné uzavření oken a uzamknutí dveří. 
10. Provozní doba může být aktuálně upravena tak, aby navazovala na ukončení vyučování. 

Provozní doba školního klubu (ŠK):  12:45 – 15:00 hod.  
 

Chování a bezpečnost žáků  

1. Ve ŠK se žák důsledně řídí pokyny vychovatele, Vnitřním řádem ŠK a řády učeben, které žáci 
navštěvují (tělocvična, cvičná kuchyně, dílna, multimediální učebna apod.).  

2. Při pobytu ve ŠK si žáci své mobilní telefony vypnou a uschovají do aktovky či jiného příručního 
zavazadla.  

3. Žáci se zúčastňují činností, které jsou ve ŠK prováděny, navzájem se neruší, chovají se  
k sobě slušně a ohleduplně. Se zařízením ŠK zacházejí žáci šetrně, o zapůjčení hraček nebo pomůcek 
slušně požádají a po hře je uklidí na své místo. Každé zničení nebo poškození zařízení ihned oznámí 
vychovatelce, ta rozhodne o nápravě nebo náhradě škody. Neplýtvají výtvarným materiálem.  

4. Žáci dbají o bezpečnost svou i bezpečnost ostatních žáků. Žák je povinen ohlásit každý úraz 
vychovatelce.  

5. Je zakázáno pořizovat zvukové či obrazové záznamy vychovatelek a ostatních pracovníků školy bez 
jejich souhlasu. Výslovně je zakázáno zaznamenávat žáky proti jejich vůli a pořizovat záznamy 
jakkoli hanlivé, ponižující, urážející apod. 

6. Pokud žák soustavně narušuje Vnitřní řád ŠK, porušuje kázeň a pořádek nebo ohrožuje zdraví nebo 
bezpečnost sebe i ostatních, může být rozhodnutím ředitele ze ŠK vyloučen.  

 

V Kopřivnici 1. 9. 2020 

 

 

Ing. Pavel Janek 
   ředitel školy 


