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I. 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

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

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění 

vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení vnitřní řád školního klubu. 

Vnitřní řád ŠD je součásti školního řádu ZŠ Bartošovice. Určuje pravidla provozu, 

stanoví režim ŠK, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci 

pro rodiče. Rodiče jsou povinni se s tímto řádem seznámit na webových stránkách 

školy.  

Školní klub se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém 

vzdělávání. Ustanovení vnitřního řádu školního klubu platí i při účasti na akcích 

organizovaných školním klubem mimo areál zařízení. 

II. 

POSLÁNÍ ŠKOLNÍHO KLUBU 

Školní klub uskutečňuje výchovně vzdělávací, rekreační a další aktivity pro děti v 

jejich volném čase. Klub má možnost pro svoji činnost využívat, se souhlasem 

ředitele školy, zařízení, prostory a vybavení školy. Může využívat i další zařízení 

mimo školu. Hlavním posláním školního klubu je nabídka pozitivních alternativ 

zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Do činnosti ŠK se mohou zapojovat 

žáci prvního i druhého stupně základní školy podle jejího charakteru.  Buď volně na 
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spontánní, příležitostné a další obdobné aktivity, nebo závazně do pravidelných 

zájmových útvarů resp. zájmových kroužků. Školní klub může vykonávat činnost pro 

účastníky, jejich zákonné zástupce a další zájemce i ve dnech pracovního volna. 

III. 

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ 

1. PRÁVA ŽÁKŮ 

Práva a povinnosti žáků ŠK jsou součásti školního řádu ZŠ Bartošovice.  

Práva a povinnosti žáků vycházejí z „Úmluvy o právech dítěte“ a legislativy, vztahující 

se na práva dítěte. 

Žáci mají právo: 

a) Na svobodu myšlení, svědomí, náboženství, svobodu projevu. 

b) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajícím se podstatných záležitostí jejich 

výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost, 

odpovídající jejich věku, stupni vývoje, či zdravotnímu postižení, zdravotnímu nebo 

sociálnímu znevýhodnění. Vyjádření svého názoru je nutné provést přiměřenou 

formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. 

c) Na respektování soukromého života své rodiny pracovníky školy. 

d) Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které poškozují jejich 

duchovní, morální a sociální rozvoj. 

e) Na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním 

prostředí. 

f) Na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým 

násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi 

druhy toxikománií. 

 

2. POVINNOSTI ŽÁKŮ 

a) Žáci docházející do ŠK dodržují pravidla kulturního chování. 

b) Žáci jsou povinni se řídit pravidly školního řádu ZŠ Bartošovice a pravidly vnitřního 

řádu ŠK. 
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c) Žáci jsou povinni řídit se pokyny vedoucího kroužku, případně dalších 

oprávněných osob (pedagogičtí pracovníci, provozní zaměstnanci, vedení školy 

atd.). 

d) Bez vědomí vedoucího kroužku žáci neopouštějí třídu nebo prostor, kde probíhá 

zájmová činnost. 

  

IV. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ 

1. PRÁVA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ŽÁKA 

Zákonný zástupce žáka má právo:  

a) Informovat se na chování svého dítěte u vedoucího kroužku. 

b) Vznášet připomínky a podněty k práci ŠK u vedoucího kroužku, vedoucího 

školního klubu nebo ředitele školy. 

 

2. POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ŽÁKA 

Zákonný zástupce má povinnost:  

a) Zajistit, aby přihlášený žák k pravidelné docházce docházel v termínu uvedeném 

na zápisovém lístku. 

b) Informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka, lécích, které 

bere nebo neprodleně informuje vedoucího kroužku nebo vedoucího školního 

klubu o závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmového 

vzdělávání. 

c) Včas hradit úplatu za školské služby. 

 

V. 

PRÁVA A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ ŠKOLNÍHO KLUBU 

1. PRÁVA PRACOVNÍKŮ 

a) Na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména 

na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany, žáků, 
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nebo zákonných zástupců žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s 

pedagogickým pracovníkem ve školských zařízeních. 

b) Na nezasahování do jejich přímé pedagogické činnosti v rozporu s právními 

předpisy. 

c) Na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se 

zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické 

a pedagogicko-psychologické činnosti. 

d) Na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 

 

2. POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ 

a) Vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, 

vnitřními předpisy školy a v souladu s platnou legislativou. 

b) Chránit a respektovat práva žáků. 

c) Chránit majetek školy. 

d) Chránit bezpečí a zdraví žáků a předcházet všem formám rizikového chování ve 

školách a školských zařízeních. 

e) Vést žáky k dodržování hygienických pravidel a pravidel slušného chování. 

f) Svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve 

školním prostředí a podporovat jejich rozvoj. 

g) Zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní a citlivé údaje, informace 

o zdravotním stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského 

zařízení a školního poradenského pracoviště dle platných zásady GDPR. 

h) Poskytovat žákům nebo zákonným zástupcům žáků informace spojené s 

výchovou a vzděláváním. 

i) Dodržovat pracovně právní předpisy vztahující se na výkon pracovní pozice. 

j) Vydávat žákům a zákonným zástupcům žákům pouze takové pokyny, které 

bezprostředně souvisí s plněním zájmového vzdělávání, vnitřního řádu ŠK, se 

zajištěním bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření. 

k) Informace, které zákonný zástupce poskytne o žákovi, jsou důvěrné a všichni 

pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů 

a NV EU/ GDPR. 
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VI. 

PROVOZ A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO KLUBU 

1. PROVOZNÍ DOBA   

a) Provoz školního klubu je od pondělí do pátku od 12:30 do 18:00.  

b) Docházku žáků pravidelně vedoucí kroužků zapisují do záznamových archů 

(záznam o vedení zájmového kroužku). 

 

2. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

a) Činnost ŠK řídí, organizuje a kontroluje vedoucí školního klubu, který je přímo 

podřízen vedení školy. Vedoucí školního klubu řídí, organizuje a kontroluje činnost 

vedoucích kroužků. 

b) Činnost ŠK je realizována prostřednictvím školních kroužků, které řídí vedoucí 

kroužků. 

c) ŠK využívá prostory školy, sportoviště a venkovní areál, odborné učebny, 

kmenové třídy a klubovnu školního klubu.  

 

3. KAPACITA ŠKOLNÍHO KLUBU 

a) Celková kapacita je 90 žáků.  

b) Počet žáků v jednom zájmovém útvaru (kroužek) je nejméně 6 nejvýše 14 (po 

dohodě s ředitelem školy může být počet vyšší, s ohledem na charakter kroužku a 

formě zajištění BOZ). 

c) ŠK slouží přednostně k výchově, vzdělávání a rekreaci žáků 2. stupně ZŠ 

Bartošovice.  

d) Do ŠK mohou být zařazeni i žáci 1. stupně ZŠ Bartošovice, kteří nejsou přijati k 

pravidelné denní docházce do ŠD. 

e) Počet žáků ve školním kroužku je stanoven s ohledem na BOZ a s ohledem na 

specifické potřeby žáků dle §16 (snížení počtu žáků v kroužku, materiálně - 

technické zabezpečení). 
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4. ÚČEL A ČINNOST VE ŠK 

a) ŠK realizuje výchovně vzdělávací činnost formou odpočinkových, rekreačních a 

zájmových činností. 

b) ŠD a ŠK mohou organizovat společné činnosti. 

c) ŠK může zřizovat zájmové kroužky a další činnosti (jako např. výlety, exkurze, 

sportovní a kulturní akce atp.), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou 

provozní dobu ŠK. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu. 

 

5. ZPŮSOB PŘIHLAŠOVÁNÍ, ODHLAŠOVÁNÍ, VYLOUČENÍ ŽÁKŮ 

a) písemná přihláška podepsaná zákonnými zástupci žáka 

b) písemná odhláška podepsaná zákonnými zástupci žáka 

c) vyloučení ze ŠK - po projednání na pedagogické radě (nedodržení pravidel 

Vnitřního řádu ŠK nebo školního řádu ZŠ Bartošovice) 

d) pro přihlášené žáky je docházka do ŠK povinná. Zákonný zástupce je povinen 

nepřítomnost omluvit. Odhlásit mohou své dítě vždy na konci prvního pololetí. 

Odhlašování probíhá na základě písemné žádosti rodiče žáka. 

 

6. ÚPLATA VE ŠK 

Je stanovena ředitelem školy dle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v 

platném znění a v souladu s vyhláškou 163/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

a) zpravidla se platí v jedné splátce – za období září až červen daného školního roku  

b) výše úplaty je stanovena předem na školní rok  

c) škola přijímá platby bezhotovostně na účet školy: 1772380319/0800 (nutné uvést 

jméno a příjmení žáka a účel platby). Vedoucí klubu pravidelně kontroluje placení 

úhrady v součinnosti s pokladní školy. V případě opoždění plateb, jedná s rodiči 

žáků. 

d) O prominutí plateb na uhrazení úplaty do pravidelných zájmových útvarů si v 

odůvodněných případech (doložení sociální nouze) mohou zájemci písemně 

požádat ředitele školy. 
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e) Pokud za žáka není zaplacen poplatek, vedoucí klubu o tom uvědomí ředitele školy. 

Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka z pravidelného 

zájmového útvaru. 

f) Poplatek za 1 kroužek ve ŠK činí 200 Kč na školní rok.  Pokud má žák dva a více 

kroužků, celková částka činí 300 Kč na školní rok. 

 

7. ŠKOLNÍ KLUB VYUŽÍVÁ KE SVÉ ČINNOSTI: 

a) kmenové třídy školy 

b) odborné učebny  

c) sportoviště (venkovní, vnitřní) 

d) knihovnu školy, školní klubovnu 

e) jiné prostory, určené k činnosti kroužků 

f) okolí Bartošovic 

 

8. PITNÝ REŽIM 

Pitný režim zajišťují pro žáky rodiče.  

 

9. DOKUMENTACE ŠK 

a) přihláška do školního klubu 

b) žádost - odhlášení žáka 

c) ŠVP ŠK Bartošovice 

d) roční plány kroužků 

e) záznam o vedení zájmového kroužku s přehledem výchovně vzdělávací práce a 

docházkou 

f) roční hodnocení práce školního klubu jako podklad pro vlastní hodnocení školy a 

výroční zprávu školy 

g) školní řád ZŠ Bartošovice (pravidla jsou závazná i pro školní klub) 
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10. DALŠÍ ČINNOSTI ORGANIZOVANÉ ŠK 

O činnosti organizované nad rámec obvyklého provozu ŠK jsou žáci i zákonní 

zástupci informováni s časovým předstihem, vše je doloženo prokazatelným 

způsobem a podpisy zákonných zástupců, po celou dobu činnosti za žáky zodpovídá 

vedoucí kroužku. 

 

VII. 

MAJETEK 

1. Svévolné poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, majetku 

pracovníků ŠK či jiných osob žákem, je vyžadována úhrada od zákonných 

zástupců žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti 

vyřešit náhradu škody se zákonnými zástupci je vznik škody hlášen Policii ČR, 

případně orgánům sociální péče. 

2. Ztráty věcí hlásí žáci vedoucím kroužků neprodleně, nejpozději do tří dnů. 

3. Žáci a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená. 

Při nahlášení krádeže žákem se o události pořídí záznam na základě výpovědi 

poškozeného, případně svědků. Věc se po dohodě se zákonnými zástupci předá 

orgánům činným v trestním řízení - Policii ČR. 

 

VIII. 

BEZPEČNOST A OCHRANA 

1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve ŠK tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj 

ani jiných osob. 

2. Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, 

pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou. 

3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově 

nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vedoucímu kroužku 

nebo pedagogickému dohledu. 
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4. Vedoucí školních kroužků provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině 

školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení 

žáků provede vedoucí kroužku záznam do záznamu o vedení zájmového kroužku. 

5. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu 

školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet 

podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických 

jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví. 

6. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující 

zdraví a bezpečnost osob nebo jiné závady technického rázu nebo nedostatečné 

zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech 

nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. 

7. Vedoucí kroužků sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění 

žáka informují bez zbytečných průtahů jeho zákonné zástupce. Nemocný žák 

může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé 

osoby. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření 

žáka lékařem. Úraz ihned hlásí zdravotníkovi školy a vyplní záznam do knihy 

úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů 

zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první. 

8. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti ŠK. 

9. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se 

uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem 

školy - pedagogickým pracovníkem. 

10. Pro činnost ŠK platí stejná ustanovení o BOZ jako ve školním řádu, pokud ŠK pro 

svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, 

laboratoře), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠK jsou 

poučeni o BOZ a záznam o poučení je uveden v záznamu o vedení zájmového 

kroužku. 

11. Na ochranu před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 

nepřátelství nebo násilí se vztahují ustanovení školního řádu ZŠ Bartošovice. 
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IX. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

a) Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy 

pověřen zaměstnanec: Mgr. Lenka Dulaiová 

b) O kontrolách provádí písemné záznamy 

c) Ruší se předchozí znění této směrnice čj: 60/2013-ZSB ze dne 1. 2. 2013. Uložení 

směrnice v archivu školy se řídí Skartačním řádem školy. 

 

 

 

 

 

Schváleno pedagogickou radou dne 27. 8. 2018 

 

Mgr. Zdeněk Plaček 

ředitel školy  
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Příloha č. 1 

KRITÉRIA PŘIJETÍ ŽÁKA DO ŠKOLNÍHO KLUBU 

V souladu s platnou legislativou - zejména vyhláška č. vyhláška č. 74/2005 Sb., o 

zájmovém vzdělávání v platném znění. 

a) Do ŠK jsou žáci zařazeni na základě písemné přihlášky. 

b) Přednostně se zařazují děti zaměstnaných rodičů. 

c) Přihlášky odevzdají zájemci o zařazení do ŠK co nejdříve (nejpozději do konce 

měsíce října) vedoucímu školního klubu. 

d) Přijetí do školního klubu není nárokové. 

e) Žáci jsou do ŠK přijímáni do naplnění kapacity, na základě přihlášky odevzdané 

do konce měsíce října. 

f) Zájemci, kteří budou evidováni nad limit kapacity, budou evidováni jako náhradníci 

a v případě uvolnění kapacity budou jejich zákonní zástupci informováni vedoucí 

školního klubu. 

g) Přednostně jsou přijímáni žáci II.stupně.  

h) Přednostně se přijímají žáci, kde zákonný zástupce nemá možnost zajistit dohled 

(celodenní pracovní vytíženost, zdravotní omezení – pobyt v nemocnici atd.); žáci, 

kde zákonný zástupce je samoživitel. 

 

 

 


