
 
 

Vnitřní řád školního klubu 

ZŠ Sion J. A. Komenského – Kleinerových 550 

 
 

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 
školní klub tento vnitřní řád školního klubu. Školní klub se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 
Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Školní klub (dále ŠK) tvoří ve dnech školního vyučování 
mezistupeň mezi vzděláváním a výchovou ve škole a výchovou v rodině. Hlavním posláním ŠK je 
zabezpečení zájmové, odpočinkové a rekreační činnosti žáků. ŠK může zřizovat zájmové kroužky a také 
jednorázové činnosti (např. výlety, exkurze, projekty, sportovní a kulturní akce). Činnost ŠK je určena 
přednostně pro žáky 5. - 9. třídy základní školy. Klub vykonává činnost především ve dnech školního 
vyučování. Klub umožňuje účastníkům odpočinkové činností a přípravu na vyučování. Činnost klubu se 
uskutečňuje: 

- příležitostnou výchovou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností, 

- pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností, 

- využitím otevřené nabídky spontánních činností. 

- využitím rozmanité nabídky kroužků  
 

 
Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků 

 Žáci jsou do klubu přihlášeni automaticky, odevzdávají vyplněný časový harmonogram k odchodu 
žáka z ŠK a zplnomocnění osob oprávněných k jeho vyzvedávání. 

 Zákonný zástupce je povinen informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti žáka, 
zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh 
zájmového vzdělávání, oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo 
bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 

 Při nepřítomnosti žáka v ŠK, jeho omluvu nebo změnu docházky, nebo změnu způsobu odchodu 
žáka, jsou povinni informovat pedagoga v ŠK písemně (písemná žádost musí obsahovat údaj o datu 
změny a podpis zákonného zástupce). 

 Zákonní zástupci mají právo být pravidelně informováni o chování žáka písemnou (e-mailem) nebo 
ústní formou (osobní kontakt při předávání dětí, třídní schůzky aj.) nebo kdykoliv nastane situace, 
že je potřebná vzájemná komunikace. O zájmových činnostech, příležitostných akcích ŠK a dalších 
aktivitách jsou zákonní zástupci vyrozuměni písemně nebo elektronicky (ústně, přihlašování přes 
EduPage, e-mail, webové stránky aj.). 

 
Práva a povinnosti žáků 

 Žák bez vědomí pedagoga neopouští prostor ŠK ani jiné určené prostory pobytu (třída, hřiště, 
tělocvična atd.). 

 Žák se ve ŠK chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních 
pracovníků. Nepoužívá vulgární výrazy při vzájemné komunikaci. 

 Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory ŠK 
v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením. 

 Při svévolném poškození jakéhokoliv majetku a po rozhodnutí ředitele školy bude způsob náhrady 
projednán se zákonným zástupcem žáka. 



 Hrubé slovní a fyzické útoky žáka vůči pedagogům ŠK se vždy považují za závažné porušení 
povinností stanovených tímto vnitřním řádem.  

 Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, násilí a nepřátelství. 

 Má právo na poskytnutí individuální pomoci v případě, kdy se dostane do nesnází, a na zvláštní péči 
v odůvodněných případech. 

 Žák má právo na vyjádření vlastního názoru ve věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí 
vyjadřovat přiměřenou formou, která odpovídá zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. 
 

Bezpečnost a ochrana a zdraví žáků 

 Za bezpečnost a ochranu a zdraví žáků zodpovídají pedagogové v ŠK. 
 Pedagog ŠK ochraňuje žáky nejen informacemi, ale i přímo před formami zneužívání a kontaktů s 

narkotiky, psychotronickými látkami, alkoholem a tabákovými výrobky. 
 Ochraňuje žáky před fyzickým nebo psychickým násilím, nevhodným zacházením i před sociálně 

patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. (Žák má právo pro 
individuální pomoc v řešení.) 

 Žák nesmí ŠK opustit bez svolení pedagoga (ani v případě odchodu na WC). Žáci dbají na bezpečnost 
svoji i ostatních spolužáků. V případě úrazu okamžitě informují pedagoga, který zajistí žákovo 
ošetření a v případě závažnosti zavolá ihned lékařskou pomoc. Pedagog informuje zákonné 
zástupce a úraz zaeviduje do knihy úrazů. 

 Žáci jsou neustále pod dohledem pedagoga ŠK, pravidelně jsou seznamováni s BOZ, vnitřním řádem 
ŠK a s důrazem na jejich dodržování. Pedagog také dohlíží na dodržování hygienických návyků po 
celou dobu provozu. 

 O vyloučení z docházky do ŠK (jednodenní, dočasné, nebo úplné) rozhodne ředitelka školy na 
základě návrhu pedagogů v ŠK. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči 
ostatním dětem i zaměstnancům školy se považují za zvláště závažné porušení povinností 
stanovených tímto řádem. Na zařazení do ŠK není právní nárok. 

 Žáci nesmějí nosit do ŠK cenné věci a předměty, které nesouvisejí s činností ŠK a mohly by ohrozit 
zdraví a bezpečnost          žáků nebo jiných osob. 

 Pokud žák zůstane ve ŠK po skončení pracovní doby, vychovatelka zavolá zákonným zástupcům a 
po vzájemné domluvě počká s žákem v klubu, dokud si ho zák. zástupci nevyzvednou. Pokud se 
je nedaří zkontaktovat i později, volá  pracovníky OSPOD, PČR či městskou policii.) 

 

 
Provozní a vnitřní režim 

ŠK (5. - 9. třída) je otevřen od pondělí do pátku od 12.00 h do 16.00 h. Režim činností je realizován v 
prostoru ŠK a v případě přijatelného počasí v centrech aktivit na školním hřišti, zahradě (oběd, 
docházka, vycházka, hry v přírodě, na hřišti, odpočinková a řízená činnost, zájmová činnost, 
kroužky). 

 
 
 
 
V Hradci Králové 29. 8. 2022 

 
 ……………………………………………. 
 Mgr. Pavlína Bártová, ředitelka školy 


