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ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU 

 

1. Školní klub (ŠK) je umístěn v areálu školy. 

2. Školní klub je určen především žákům 2. stupně školy. 

3. Ve výjimečných případech lze umístit do školního klubu žáka, který není přihlášen k docházce do               

ŠK. 

4. Činnosti ve školním klubu umožňují žákům odpočinek, rekreační, zájmové a spontánní aktivity a             

také přípravu na vyučování. 

5. Žáci mají právo užívat zařízení školního klubu, zúčastňovat se jeho akcí a zvát na veřejné akce ŠK své                  

rodiče a rodinné příslušníky. 

6. Žáci 2. stupně mají právo užívat prostory školního klubu pro dobu volných hodin, kdy je v klubu                 

zajištěn pedagogický dozor. 

7. Pokud žák přichází do klubu a opouští školní klub, je povinen uvědomit o tom vychovatele. 

8. Přijetí do školního klubu není možné nárokovat. 

9. Žáci jsou do školního klubu přijímáni na základě řádně vyplněného zápisového lístku. Zákonný             

zástupce stvrzuje svým podpisem na zápisovém lístku správnost a úplnost vyplněných údajů. Při             

jakékoli změně skutečnosti uvedené na zápisovém lístku je zákonný zástupce povinen bez odkladu             

informovat vychovatele, a to písemně změnou v zápisovém lístku. 

10. Zákonní zástupci mají povinnost řádně, úplně a pravdivě vyplnit zápisový lístek, včas ohlásit změny              

v údajích, seznámit se s řádem školního klubu a včas uhradit úplatu za pobyt dítěte ve ŠK. Odhlášení                

žáka ze ŠK jsou povinni oznámit vychovateli písemně. 

11. Zákonný zástupce žáka má právo být informován o činnosti školního klubu, zúčastňovat se akcí ŠK               

určených pro rodiče a rodinné příslušníky žáka, informovat se o chování žáka a navrhovat              

kompetentním osobám (vychovatelé, ředitel školy) možnosti změn vedoucích ke zkvalitnění činnosti           

ŠK. 

12. Do školního klubu žáci dochází vhodně oblečeni a v obuvi přiměřené pro pobyt v prostorách ŠK a               

venku. 

13. Žáci mají povinnost dodržovat řád školního klubu, školní řád a dbát pokynů vychovatele. 

14. Žáci mají povinnost řádně a ohleduplně se chovat, udržovat své věci v pořádku, nepoškozovat             

majetek školy a spolužáků. 

15. V případě nedodržování řádu školního klubu a školního řádu lze žáka z ŠK vykázat na určitou dobu                

nebo jej z klubu vyloučit. O vyloučení pak rozhoduje pedagogické grémium, které návrh projedná s               

žákem, jeho rodiči a třídním učitelem. O všech vážných porušeních řádu školního klubu a školního               

řádu je neprodleně informován třídní učitel a všichni vychovatelé.  

 

 

 

 

V Praze dne 1. 9. 2016 Ing. Pavel Seleši, ředitel školy 


