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ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU
Vnitřní předpis pro činnost školního klubu platný od 1.9.2015

Vnitřní předpis ( řád SK ) vychází z vyhlášky o základní škole č. 291/91 Sb., vyhlášky 87/92 Sb., o školních družinách
a školních klubech a zákona ČNR o školských zařízeních č. 395/91 Sb.. Je součástí Školního řádu ZŠ Dubec a je
závazný jako právní norma pro všechny účastníky, tj. učitele, rodiče a žáky. Ustanovení školního řádu jsou platná i pro
školní klub, pokud nejsou tímto řádem nastaveny jinak.

1. Provozní doba Školního klubu je stanovena na základě zájmu rodičů. Od 12:30 do 15:30 hod. Ve
výjimečných případech lze využít ranní družiny.

2. Školní klub je určen žákům 4. a 5.ročníku prvního stupně a, v případě potřeby, žákům druhého
stupně.

3. Do školního klubu docházejí žáci, jejichž rodiče odevzdali řádně vyplněný zápisní lístek a do
stanoveného termínu zaplatí f inanční poplatek: žáci navštěvující školní klub pouze jednou týdně 100,-
Kč, žáci navštěvující klub dvakrát týdně 200,- Kč, žáci navštěvující klub třikrát týdně 300,- Kč, žáci
navštěvující klub čtyřikrát týdně 400,- Kč, žáci navštěvující klub pětkrát týdně 500,- Kč. Dny, které
budou žáci navštěvovat SK, musí být jasně vyznačeny v zápisním lístku.

4. Jakákoliv změna dní docházky do SK musí být vychovatelce předána písemně.

5. Docházka do SK je ukončena na základě vyplněného odhlašovacího lístku a to vždy od prvního dne
následujícího měsíce. Odhlašovací lístek je k dispozici ke stažení na www.zsdubec.cz/dokumenty.

6. Platit lze převodem nebo složenkou, přičemž doklad o platbě je nutné předložit vychovatelce SK.
Platbu lze provádět měsíčně, pololetně nebo ročně. Dnem splatnosti je vždy 10. den příslušného
měsíce. Při využití platby převodem je nutno vyznačit do informací pro příjemce jméno a třídu žáka.

7. Pokud nemá žák platbu zaplacenou po dobu dvou měsíců, může být rozhodnutím ředitele školy ze
školního klubu vyloučen.

8. Po skončení vyučování odcházejí žáci se svými vyučujícími na oběd a po obědě přecházejí samostatně
do učebny SK. V době od 12:30 do 15:30 hod. probíhá v areálu školy odpolední program klubu, který
zahrnuje návštěvy kroužků, aktivní odpočinek, rekreační činnosti, sportovní činnosti, příprava na
vyučování apod..

9. Na kroužky a z kroužků žáci přecházejí samostatně. Svůj odchod nebo příchod oznámí vychovatelce.
Po dobu konání kroužku přebírá za děti zodpovědnost vedoucí nebo lektor příslušného kroužku.

10. Žáci odcházejí z klubu na základě zápisu v zápisním lístku. Vyzvednutí dítěte z klubu nebo jeho
odchod z klubu je umožněn během celé provozní doby. V mimořádných případech (v jiných než
uvedených termínech) si zákonný zástupce vyzvedne dítě osobně nebo na základě písemného sdělení.
Při osobním vyzvedávání dítěte zazvoní na příslušné oddělení vyčkají na hlasový i vizuální kontakt. Na
základě vizuálního a hlasového kontaktu pí. vychovatelka pošle dítě do hlavní šatny, kde si jej rodiče
vyzvednou. Obuv na přezutí se nechává ve skříňce.

11. V opodstatněných případech lze dítě ponechat po skončení provozní doby školního klubu ve školní
družině. V takovém případě se dítě bude nadále řídit řádem ŠD.

12. Žák neopouští prostory SK bez vědomí vychovatelky. K hrám, hračkám, knihám a ostatnímu vybavení
se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení nahradí, event. opraví rodiče.



13. Narušuje-li žák soustavně řád SK a činnost SK, nebo ohrožuje-li zdraví své, či svých spolužáků, může
být rozhodnutím ředitele školy ze SK vyloučen.

14. Vychovatelka SK je ve stálém kontaktu s rodiči, k jejich námětům a připomínkám bude přihlíženo,
pokud vedení školního klubu a vedení školy usoudí, že povedou ke zkvalitnění práce SK ve prospěch
dětí.

V Praze dne: 1.9.2015


