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I. 
Úvod 

Obecná ustanovení 
 

Vnitřní řád školního klubu se řídí ustanovením § 7 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), dále pak 
ustanovením § 111 školského zákona o školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, 
střediska volného času, školní družiny, školní kluby, kde se uskutečňuje zájmové vzdělávání. 
Zájmové vzdělávání poskytuje dětem, žákům a studentům naplnění volného času zájmovou 
činností se zaměřením na různé oblasti. 
Na to navazuje vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání , která stanoví, že účastníky 
zájmového vzdělávání mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých 
účastníků, popřípadě další fyzické osoby. 

 



II.  
Poslání školního klubu 

 
Školní klub tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou 
v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika. Hlavním posláním ŠK je 
zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků a dohled nad nimi. 
Činnost ŠK je určena přednostně pro žáky 2. stupně ZŠ. 
 

III. 
Provoz školního klubu 

 
Provoz školního klubu je denně podle rozvrhu schváleného ředitelkou ZŠ Jana Wericha a řídí 
se vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 
 

IV. 
Organizace a platby školního klubu 

 
1) Školní klub využívá pro své činnosti předem určené prostory školy. 
 
2) ŠK se dělí na zájmové skupiny, které se diferencují podle zaměření činnosti. Skupina 

se naplňuje nejvýše do počtu 25 žáků. 
 

3) Do ŠK docházejí žáci samostatně, vedoucí skupiny si je vyzvedává v předem 
určeném čase v šatně budovy školy, po ukončení činnosti je odvádí zpět do šatny. 

 
4) ŠK řídí ředitelka školy. Přihlašování, odhlašování a evidenci žáků zajišťuje vedoucí 

kroužku, o zařazení žáků do ŠK rozhoduje ředitelka školy. 
 

5) Za účast žáků ve ŠK je vybírán měsíční poplatek 100 Kč na částečnou úhradu 
neinvestičních nákladů. Poplatek se platí ve dvou splátkách: 

a) za období září – prosinec: 400 Kč do konce října  
b) za období leden – červen: 600 Kč do konce dubna 
 

6) V zápisním lístku do ŠK zákonní zástupci žáka doplní názvy zájmových skupin, 
kterých se žák bude účastnit. 

 
7) Účast žáka ve ŠK je zaznamenána v docházkovém sešitě. 

 
8) Odhlášení ze ŠK lze provést pouze na základě písemné žádosti zákonných zástupců 

žáků. 
 

9) Zákonní zástupci žáka omlouvají  jeho nepřítomnost ve ŠK písemně. 
 

10) Do školního klubu se mohou přihlásit žáci k pravidelné docházce podle svého zájmu. 
Žák si může zvolit libovolný počet zájmových skupin. 

 
11) Evidenci žáků vede vedoucí zájmového útvaru, evidenci plateb hospodářka školy. 

 



12) O zařazení žáka do klubu rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky 
zákonných zástupců žáka. 

 

V. 
BOZP 

 
1) Pro činnost ŠK platí stejná ustanovení o BOZP jako v době vyučování. Pokud ŠK 

využívá pro svoji činnost odborné učebny (tělocvična, kuchyňka, aj.), řídí se 
příslušnými řády těchto učeben. 

2) Žáci přihlášení do školního klubu jsou poučeni o BOZP.  Záznam o poučení je uveden 
v třídních knihách jednotlivých kroužků. 

3) Ve ŠK se žáci řídí pokyny vedoucích kroužků a Školním řádem ZŠ Jana Wericha. 
Pokud žák soustavně narušuje řád ŠK, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, 
svévolně opouští nebo nenavštěvuje ŠK, může být po předchozím upozornění ze 
zájmové skupiny vyloučen. 

4) Za bezpečnost žáků ve školním  klubu odpovídají vedoucí kroužků od příchodu žáka 
až do ukončení činnosti skupiny. 

5) Při činnostech organizovaných mimo objekt školy odpovídá za bezpečnost do počtu  
25 žáků jeden pedagogický pracovník. Je-li počet žáků vyšší nebo vyžaduje-li to 
náročnost akce, může ředitelka ZŠ Jana Wericha určit další pracovníky, kteří budou 
odpovídat za bezpečnost žáků. 

 

VI. 
Dokumentace školního klubu 

 
 

Ve školním klubu se vede tato dokumentace: 
1) Zápisní lístky 
2) Záznamy o práci v zájmovém útvaru (přehled vých.- vzděl. práce, docházka) 
3) Celoroční plán činnosti 

 

VII. 
Úraz žáka ve školním klubu 

 
Podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, vztahuje se na činnost školního klubu v plném rozsahu § 29 o bezpečnosti a 
ochraně zdraví ve školách a školských zařízeních. Podle odstavce 3 tohoto ustanovení platí, že 
školská zařízení typu družin a školních klubů jsou povinna vést evidenci úrazů, k nimž došlo 
při činnostech uvedených v odstavci 2. Každý záznam o úraze je tedy zaslán okruhu orgánů a 
institucí dle prováděcí vyhlášky č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. 
 

VIII. 
Závěrečná ustanovení, účinnost 

 
Tento Řád školního klubu ZŠ Jana Wericha nabývá účinnosti dnem 1. září 2011. 
 
 

Mgr. Zuzana Martinovská       
 ředitelka školy 


