Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace
Č.j. ZSPLOV 72/2017

Vnitřní řád školního klubu
Vnitřní řád školního klubu vydává ředitel školy dle ustanovení ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních
práv a svobod, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a prováděcí vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
I.

Zřízení a organizace školního klubu
1. ŠK je zřízen pro žáky školy a slouží k jejich zájmovému vzdělávání v době mimo vyučování –
v zájmových odděleních.
2. Do ŠK jsou přijati žáci podáním závazné přihlášky do zájmových oddělení rodiči nebo zákonnými
zástupci. O přijetí není vydáváno písemné rozhodnutí.
3. Rodiče, zákonní zástupci žáka přihlášeného do ŠK jsou povinni přispívat na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů na provoz ve výši stanovené ředitelem školy podle § 123 školského zákona. O výši
úplaty a podmínkách úhrady jsou rodiče, zákonní zástupci informováni na třídních schůzkách a na
oficiálních internetových stránkách školy.
4. O snížení nebo prominutí úplaty v případě žáků se sociálním znevýhodněním rozhoduje ředitel školy.

II. Provoz školního klubu
1. Ráno je ŠK v provozu od 6,50hod. do 7,50hod., podle rozvrhu zájmových klubových činností.
2. Odpoledne je ŠK v provozu zpravidla od 13,00hod., do 16,00 hod., podle rozvrhu zájmových klubových
činností.
3. K provozu může využívat ŠK podle druhu zájmové činnosti všechny prostory školy a areálu, pokud v nich
právě neprobíhá vyučování.
4. Provoz ŠK je pouze ve dnech, kdy probíhá vyučování.
5. K přerušení provozu dochází na osm týdnů v období hlavních školních prázdnin z důvodu čerpání
řádné dovolené zaměstnanců. Termín je na každý rok stanoven v plánu práce školy.
III. Opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví
1. Dozor nad žáky vykonávají vychovatelé podle rozvrhu přímé výchovné práce s dětmi. Při činnosti, jíž se
účastní nad 25 žáků na jednoho vychovatele, určí pedagogický zástupce ředitele školy na žádost
vedoucího vychovatele další pedagogické pracovníky odpovídající za bezpečnost žáků.
2. V ostatním platí režim podle platného školního řádu.
IV. Docházka do školního klubu
1. Oddělení ŠK jsou rozdělena na činnosti pravidelné a nepravidelné.
2. Rozsah docházky žáka do oddělení ŠK s pravidelnou činností je dán rozvrhem hodin vydaným pro
daný školní rok. Každá nepřítomnost přihlášeného žáka musí být příslušným vychovatelem zaznamenána
v povinné dokumentaci k tomu určené.
3. Změnu docházky do ŠK sdělí rodiče, zákonní zástupci písemně vedoucí vychovatelce ŠK. Omluvenky
zakládá příslušný vychovatel po celý školní rok.
4. Rozsah docházky žáka do oddělení ŠK s nepravidelnou činností není dán. V tomto případě vychovatel
zaznamená do docházkového sešitu přítomné žáky s uvedením příchodu a odchodu ze ŠK.
V. Opatření k zamezení krádežím a poškozování majetku
Režim podle platného školního řádu.
VI. Sankce při neplnění ustanovení
Při neplnění ustanovení Vnitřního řádu školního klubu mohou být uloženy sankce:
1. žákům může být podle závažnosti porušení (zejména při neplnění ustanovení čl. I., odst. 3, a čl. VII.)
ukončena docházka vyloučením ze ŠK.
2. zaměstnancům podle závažnosti porušení v souladu s ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, finanční postih, při zvlášť závažném porušení i ukončení pracovního poměru.

VII. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců
Řídí se především Školním řádem a dále vnitřním řádem ŠK, který upravuje specifické nároky vyplívající z činnosti školního klubu:







Právo na zájmové vzdělávání ve školním klubu.
Právo získávat všechny informace o provozu, činnosti a změnách ve školním klubu.
Právo vyjadřovat se k činnosti a provozu školního klubu.
Rodiče mají oba právo získávat informace o chování dětí ve školním klubu.
Právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, před sociálně patologickými jevy, před tělesným či
duševním násilím, urážením a zneužíváním.

Děti mají následující povinnosti:




Dodržovat řád školy, vnitřní řád klubu a pokyny vychovatelů
Nesmí opouštět školní klub bez vědomí vychovatelů.
Musí šetrně zacházet s vybavením školního klubu.

Rodiče mají následující povinnosti:





Informovat vychovatele o zdravotním stavu dítěte, při změně zdravotního stavu bezodkladně.
Řádně vyplnit přihlášku do školního klubu.
Informovat o změnách telefonního čísla a bydliště.
Na vyzvání vychovatele se dostavit k projednávání závažných problémů dítěte.

VIII. Závěrečná a přechodná ustanovení
1. Účinnost
Vnitřní řád ŠK vydává ředitel se souhlasem pedagogické rady ZŠ usnesením č. 1/17-18 ze dne 30. 8. 2017. Nabývá platnosti
dnem 1. září 2017, účinnosti dnem 1. září 2017 a nahrazuje se jím vnitřní řád ŠK ZSPLOV120/2016 s účinností od 1. září 2016,
aktualizováný 16.2.2017 pod č.j. ZSPLOV120/2016-1.
2. Odpovědnost, kontrola
Vnitřní řád školního klubu se vztahuje na všechny přihlášené žáky, jejich zákonné zástupce a zaměstnance
pedagogického úseku provozu výchovy a vzdělávání školy. Za jeho dodržování odpovídají zaměstnanci
pedagogického úseku v rozsahu daném organizačním řádem školy a pracovními náplněmi. Kontrolu plnění provádí
průběžně pedagogický zástupce ředitele ve své řídící působnosti a ekonom v rozsahu čl. I., odst. 3.
V Jihlavě, dne 1. září 2017
Přílohy:
1. formulář Závazná přihláška do zájmových oddělení

Vypracovala:
Jitka Brychtová, vedoucí vychovatelka

Kontroloval:
Dalibor Čáp, pedagogický zástupce ředitele

Jiří Šaufl
ředitel školy

