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I.

č. j.: SM-11/2018-09-03

Obecná ustanovení

1. 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 tuto směrnici – Vnitřní řád školního klubu (dále jen „ŠK“).
2. Školní klub se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

II.

Provoz

1. Provoz ŠK probíhá v těchto časech:
pondělí: 12:15 - 15:30 hodin
úterý:
11:20 - 15:30 hodin
středa:
11:20 - 15:30 hodin
čtvrtek:
11:20 - 15:30 hodin
2. ŠK navštěvují žáci 2. stupně řádně zapsaní (doloženo zápisním lístkem), kteří mají zaplacen příslušný
poplatek.
3. Činnost ŠK probíhá v prostorách klubovny ŠK a v kmenových třídách 6. – 9. ročníku.
4. V době řádných prázdnin nebo mimořádného volna v průběhu školního roku není činnost ŠK zajištěna.
Případní zájemci se mohou přihlásit do školní družiny.

III.

Přihlašování a odhlašování

1. Vychovatelka ŠK řídí a kontroluje práci ŠK. Zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací
zákonným zástupcům, vyřizování námětů a stížností.
2. Přihlašování a odhlašování žáků z ŠK je prováděno na základě vyplněného zápisního lístku zákonnými
zástupci k prvnímu dni daného školního roku.
3. O zařazení žáků do ŠK rozhoduje ředitel školy.
4. Při zápisu do ŠK jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně seznámeni s řádem ŠK vychovatelkou ŠK.

IV.

Poplatky

1. Výše poplatku
Ředitel školy stanovil příspěvek zákonných zástupců na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve ŠK na
40 Kč měsíčně za jednoho žáka. Poplatek za ŠK je vybírán dvakrát ročně vždy na půl roku předem.
- za 1. pololetí
200 Kč
- za 2. pololetí
200 Kč

Stránka 1 z 3

2. Řízení o snížení nebo prominutí poplatku
a) Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii
rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení o pěstounské péči a kopie
dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen.
b) Ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle ustanovení
školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodne ve správním řízení o snížení nebo prominutí
poplatku.
c) Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci ŠK.

3. Podmínky úplaty
a) Pokud za žáka není zaplacen poplatek, vychovatelka ŠK o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do
jednoho měsíce. Ředitel školy může po posouzení situace rozhodnout o případném vyloučení žáka ze ŠK.
b) Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou mimořádné prázdniny nebo mimořádné volno (kromě
letních prázdnin).

V.

Denní rozvrh

a) Do ŠK přicházejí žáci samostatně po skončení vyučování, v přestávkách mezi dopoledním a odpoledním
vyučováním nebo v průběhu odpoledne dle potřeby.
b)





V ŠK probíhají následující činnosti:
činnost odpočinková – stolní hry, četba
činnost zájmová – výtvarná a estetická
činnost sportovní
příprava na vyučování

c) Provoz ŠK končí s odchodem posledního žáka, nejpozději v 15:30 hod.

VI.

Odchody žáků

Žáci odcházejí sami dle údajů uvedených na zápisním lístku.

VII.

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

a) Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o
pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky jsou součástí školního řádu a jsou platné i pro
žáky v ŠK.
b) Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost ŠK, může být rozhodnutím ředitele z ŠK vyloučen
dočasně nebo trvale.

VIII.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před
projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí jsou součástí školního řádu a jsou platné i pro žáky v ŠK.

IX.

Podmínky zacházení s majetkem školy

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků jsou součástí školního řádu a jsou platné i pro žáky v ŠK.

Stránka 2 z 3

X.

Závěrečná ustanovení

a) Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je ředitelem školy pověřen zástupce ředitele pro ZŠ.
O kontrolách provádí písemné záznamy.
b) Platnost dokumentu: od 3. 9. 2018
V Brně 3. 9. 2018
Schválil:

Mgr. Tomáš Jedlička
ředitel školy
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