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Vnitřní řád školního klubu 
OBECNÁ USTANOVENÍ 

Vnitřní řád školního klubu určuje pravidla provozu, stanoví režim školního klubu (ŠK), je závazný pro 

pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce. 

 

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ 

o Žák má právo účastnit se výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcí 

zajišťovaných ŠK. 

o Žák chodí vhodně, čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Má právo na 

dodržování psychohygienických podmínek. 

o Žák má právo se vyjadřovat k rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jeho výchovy a 

vzdělávání úměrně svému věku a stupni vývoje. Má právo sdělit vychovatelce ŠK svůj názor 

formou odpovídající zásadám slušnosti. 

o Žák se seznamuje s aktivitami vedoucími ke smysluplnému trávení volného času, které jsou 

nabízeny zejména formou her a spontánních činností. Má právo na odpočinek, na hru a 

oddechové činnosti odpovídající jeho věku. 

o Pokud žák zjistí ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásí vychovatelce 

ŠK v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo. 

o V případě jakéhokoliv problému žák požádá o pomoc vychovatelku ŠK, neprodleně nahlásí 

jakékoliv poranění či úraz, nebo úraz spolužáka, pokud o něm ví. 

o Žák respektuje všechna práva všech účastníků ŠK, chová se k nim ohleduplně a slušně. 

o Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou ve ŠK zakázány všechny činnosti, které 

jsou v rozporu se Školním řádem, vnitřním a provozním řádem ŠK a pravidly BOZP a PO. 

o Žák bez vědomí vychovatelek neopouští ŠK ani areál školy. Před odchodem po sobě uklidí a 

rozloučí se. Za žáka, který byl ve škole přítomen a do ŠK se nedostavil, vychovatelka ŠK nenese 

zodpovědnost. 

o Žák nenosí do klubu předměty, které nesouvisí s činností ŠK a mohly by ohrozit zdraví a 

bezpečnost žáka či jiných osob. 

 

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA 

o Zákonní zástupci účastníků mají právo vyjadřovat se k zájmovému vzdělávání svých dětí, mají 

právo na informace o průběhu vzdělávání a poradenské služby. 

o Zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby účastník řádně docházel do ŠK. 

o Zákonní zástupci jsou povinni informovat vychovatelku ŠK o změně zdravotní způsobilosti žáka, 

o jeho zdravotních potížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na 

průběh vzdělávání či chování žáka v ŠK. 

o Zákonní zástupci jsou povinni se seznámit s vnitřním řádem ŠK. 

o Zákonní zástupci jsou povinni se zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se 

zájmového vzdělávání účastníka ŠK, pokud jsou k tomu vyzváni. 

 

 



Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello, s.r.o. 

 

PROVOZNÍ DOBA A PROSTORY ŠK 

o Viz časový rozpis kroužků 

o Prostory ŠK: třídy, výtvarná učebna, knihovna, hudebna, tělocvična, aula, odborná učebna, 

školní zahrada. 

 

ORGANIZACE ČINNOSTI ŠD 

o ŠK realizuje výchovně vzdělávací a relaxační činnosti a další aktivity především pro žáky 2. 

stupně ZŠ, případně pro jejich rodiče v jejich volném čase. 

o Odpočinkové činnosti jedná se o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti 

apod. 

o Rekreační činnosti slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s nenáročnými 

pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější. 

o Zájmové činnosti rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i další rozvoj 

pohybových dovedností, jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost. Jedná se o vhodně 

volené výtvarné, pracovní, přírodovědné, hudební či hudebně pohybové činnosti. 

o Pobyt venku probíhá za příznivého počasí a vyhovující čistotě ovzduší. 

o Činnosti ŠK jsou přístupné všem žákům, kteří o ně projeví zájem, až do naplnění kapacity 

z hlediska velikosti prostoru a charakteru činnosti zájmového útvaru. 

o Žák dochází do ŠK nebo kroužků v rámci ŠK samostatně. Vždy svůj příchod a odchod oznámí 

vychovatelce. 

o ŠK zřizuje zájmové kroužky. Jejich činnost je organizovaná s ohledem na jejich charakter a je 

vedena evidence docházky. 

o ŠK může uskutečňovat i další činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce 

apod.), které probíhají mimo stanovenou provozní dobu ŠK. Tyto činnosti mohou být 

poskytovány za úplatu. 

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ  

o Do ŠK se žáci mohou přihlásit prostřednictvím přihlášky. 

o Činnost kroužků probíhá od poloviny září do května. 

o Po přihlášení je docházka do aktivit ŠK závazná. 

o Předávání informací zákonným zástupcům, přihlašování a odhlašování žáků, vyřizování námětů 

a stížností zajišťuje vychovatelka ŠK. 

o Při větším počtu přihlášených žáků rozhoduje pořadí přihlášení a celotýdenní účast na 

aktivitách ŠK. 

o Odhlášení účastníka ze ŠK je možné kdykoliv v průběhu školního roku oznámením vychovatelce 

ŠK. 

o Při opakovaném porušování vnitřního řádu ŠK, šikaně, hrubých kázeňských přestupcích dojde 

k vyloučení účastníka z docházky do ŠK. Tato skutečnost bude písemně sdělena zákonným 

zástupcům žáka. 

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ  

o Vnitřní řád ŠK je zveřejněn na webových stránkách školy a na nástěnce školního klubu. 
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o S vnitřním řádem ŠK jsou účastníci seznámeni vždy na začátku školního roku nebo při zahájení 

docházky do ŠK. 

o Provoz ŠK je zajištěn na ulici Čs. Exilu 491/23, 708 00 Ostrava Poruba v budově školy 

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. 
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