Školní klub Heršpice

Vnitřní řád školního klubu
2018/2019

Vypracoval: Bc. Jitka Kopecká – vychovatelka
Schválil:

Jiří Ziegler – starosta obce

Účinnost:

Vnitřní řád Školního klubu Heršpice nabývá platnosti/účinnosti k 01. 09. 2018

Obsah:
Poslání klubu
Podmínky přijetí do školního klubu
Provoz a vnitřní režim školního klubu
Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
6. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany účastníků
7. Podmínky pro vyloučení žáka ze školního klubu
8. Dokumentace
1.
2.
3.
4.
5.

Vnitřní řád školního klubu

1. Poslání školního klubu
Školní klub (dále jen „ŠK“) je zařízení, které poskytuje zájmové vzdělávání žákům Základní
školy. Zajišťuje pedagogický dohled, výchovnou práci, rekreační, sportovní a zájmové
činnosti žáků. ŠK se zabývá aktivitami potřebnými pro rozvoj osobnosti, kompenzuje
jednostrannou zátěž ze školy, duševní hygienu, má funkci výchovnou, vzdělávací, kulturní,
preventivní, zdravotní (relaxační a regenerační), rozvíjí schopnosti, znalosti, dovednosti,
upevňuje sociální vztahy. Umožňuje žákům i přípravu na vyučování.
Zřizovatelem školního klubu je Obec Heršpice.

2. Podmínky přijetí do školního klubu
K pobytu ve ŠK žáky přihlašují rodiče (nebo jiní zákonní zástupci) podáním zápisního lístku.
Jeho součástí je:
 písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu
žáka ze ŠK
 souhlas ke shromažďování, zpracování a evidenci osobních údajů.
Podpisem zápisního lístku se zákonný zástupce zavazuje uhradit poplatek za pobyt dítěte ve
ŠK. Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až leden a
únor až červen a to v hotovosti k rukám vychovatelky. Výše úplaty je stanovena předem na
celý školní rok 2018/2019 a činí 1.000,--Kč. Vybraná částka je používána na úhradu nákladů
spojených s činností dětí v družině (pomůcky, hry, výtvarné potřeby, hračky a další vybavení,
atd.).

3. Provoz a vnitřní režim školního klubu
ŠK je v provozu každý den, kdy probíhá školní vyučování, a to vždy od 12:00 hod. do 16:00
hod. V době od 13:00 hod. do 15:00 hod. ŠK uskutečňuje svůj hlavní program (časově
náročnější organizované aktivity, vycházky, výtvarné práce, ap.), proto v této době není
možné dítě z klubu vyzvedávat. Dítě je předáno pouze oprávněné osobě, která je uvedena
v zápisním lístku. Jiným osobám dítě předáno nebude. Může-li dítě odejít z klubu samo, musí
se předem vychovatelce prokázat písemným souhlasem rodičů (zákonných zástupců), kde
bude uvedeno datum a čas odchodu a výslovné sdělení, že dítě může odejít samo bez
doprovodu. Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná.
Na pobyt v přírodě či na sportovní činnost je doporučeno mít vhodné oblečení a obuv.
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4. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců
 Docházka do ŠK je pro zapsané žáky povinná. Odhlášení ze ŠK musí zákonní zástupci
oznámit vždy písemně. Odhlášení žáka nabývá platnosti od následujícího měsíce.
 Ve ŠK se žák řídí pokyny vychovatelky a zapojuje se do aktivit klubu.
 Žáci i zákonní zástupci jsou povinni dodržovat Vnitřní řád školního klubu.
 Žák se ve ŠK chová slušně a ohleduplně k jiným žákům. Dbá pokynů pedagogických a
provozních pracovníků., (mj. zdraví dospělé osoby vhodným pozdravem), nepoužívá
hrubých a vulgárních slov, dodržuje zásady společenského chování. Chová se tak, aby
neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.
 Žák má právo na účast výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích
zajišťovaných ŠK - na odpočinek, na hru a oddechové činnosti přiměřené jeho věku.
 Žák má právo vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí výchovy a
vzdělávání. Svůj názor musí vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám
slušnosti.
 Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na
vzdělání a na svobodu myšlení, na odpočinek a dodržování základních
psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy, které se
vztahující k jeho pobytu a činnosti v klubu.
 Žák udržuje prostor ŠK v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením, chová se
šetrně k hračkám a veškerému vybavení ŠK. Každý vznik škody hlásí neprodleně
vychovatelce. Za škodu na majetku ŠK, kterou žák způsobí úmyslně, bude požadována od
zákonných zástupců žáka odpovídající náhrada.
 Žák nenosí do ŠK předměty, které nesouvisí s činností a s výukou, a předměty které by
mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.
 Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které
jsou zdraví škodlivé.
 Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích zájmového vzdělávání a
poradenské služby. Dále mají právo vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se podstatných
záležitostí zájmového vzdělávání jejich dítěte.
 Zákonní zástupci nevstupují bez vyzvání do prostoru školy a školního klubu. Při
vyzvednutí žáka ze ŠK použijí zvonek u vchodu.
 Zákonní zástupci při jednání se zaměstnanci ŠK vystupují vždy slušným způsobem. Toto
ujednání platí i ze strany zaměstnanců ŠK ve vztahu k zákonným zástupcům.
 Na vyzvání vychovatelky se zákonní zástupci osobně zúčastní projednání závažných
otázek týkajících se výchovných problémů žáka.
 Zákonní zástupci jsou povinni informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti
nebo o zdravotních obtížích žáka.
 Nepřítomnost žáka ve ŠK je zákonný zástupce povinen písemně omluvit.
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5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany
před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,
nepřátelství nebo násilí
 Všichni žáci se chovají při pobytu ve ŠK tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani









jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve ŠK nebo
mimo budovu při akci pořádané ŠK, žáci hlásí ihned vychovatelce nebo pedagogickému
dozoru. Vychovatelka ŠK provede prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku
a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede
vychovatelka záznam do třídní knihy. Žák bez vědomí vychovatelky nesmí opustit ŠK.
Při pohybu na veřejných komunikacích dodržují žáci pravidla silničního provozu.
Vychovatelka ŠK dodržuje 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, je jejich povinností informovat o těchto
skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody.
Vychovatelka sleduje zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informuje
bez zbytečných průtahů rodiče žáka. Při úrazu žáka během činnosti ve ŠK zajistí
vychovatelka poskytnutí první pomoci a ošetření žáka lékařem. Při úrazu vyplní záznam do
knihy úrazů.
Pro činnost ŠK platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu. Žáci přihlášení do
ŠK jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídní knize.
Žákům není dovoleno nosit do ŠK věci ohrožující zdraví a život, filmovat a fotografovat
na mobilní telefony, kamery, fotoaparáty a jiná media, nabíjet baterie do vlastních
elektrických zařízení.

6. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany
žáků
 Žáci jsou povinni řádně pečovat o majetek školy a školského zařízení, ochraňovat jej před
ztrátou a poškozením.
 Se zapůjčenými pomůckami, hrami a materiálním zabezpečením zachází žák opatrně a
šetrně a to teprve po svolení vychovatelky.
 Není dovoleno manipulovat se školním zařízením v nepřítomnosti vychovatelky.
 Není dovoleno si majetek školy a školského zařízení odnášet domů.
 U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či
jiných osob žákem je vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka, který poškození
způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik
škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.
 Do ŠK žáci nosí pouze věci potřebné k výuce a k činnostem ve ŠK, cenné věci do ŠK
nenosí. Mobilní telefon není věcí nezbytně nutnou k výchovné práci a činnostem ve ŠK. V
průběhu zaměstnání a činností ve ŠK mají žáci vypnuté mobily. Potřebují-li rodiče
naléhavě zkontaktovat své dítě, využijí k tomu přednostně telefonní kontakt na
vychovatelku ŠK.
 Během dne udržují žáci prostory ŠK v pořádku, při odchodu vše uklidí, příp. zvednou
židle.
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7. Podmínky pro vyloučení žáka ze školního klubu
 Žák může být v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto
vnitřním řádem podmíněně vyloučen nebo vyloučen ze ŠK nebo zájmové činnosti.
 Důvody pro podmínečné vyloučení nebo vyloučení mohou být zejména:
žák svým chováním opakovaně narušuje výchovně vzdělávací proces;
žák svým chováním ohrožuje zdraví spolužáků;
zákonný zástupce žáka nehradí úplatu za vzdělávání ve ŠK.

8. Dokumentace
Ve školním klubu se vede tato dokumentace:
 evidence přijatých žáků pomocí písemných zápisních listů
 třídní kniha - přehled výchovně vzdělávací práce, docházka žáků
 docházkový sešit
 Vnitřní řád školního klubu
 celoroční plán činnosti

Kontakt: vychovatelka - Bc. Jitka Kopecká, tel.: 724920085
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