
Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace

Vnitřní řád školního klubu (VŘ ŠK)

Úvodní ustanovení
1. Vnitřní řád školního klubu je vydáván v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

2. Ustanovení vnitřního řádu školního klubu platí i při účasti na akcích organizovaných školním

klubem mimo areál školy.

3. Zřízení a provoz uvedeného školského zařízení podléhá platným předpisům, zejména zákonu

č. 561/2004 Sb., (školský zákon), vyhlášce č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a vyhlášce

č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

4. Činnost klubu bude v souladu s § 6 Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, činnost

klubu.

5. Účastníkem zájmového vzdělávání ve školním klubu je žák Základní školy Hodonín,

Vančurova 2, příspěvkové organizace, není však vyloučeno přijmout i dítě mimo organizaci

Základní školy Hodonín, Vančurova 2, např. na základě přihlášky AŠSK.

6. Školní klub spadá pod vedení zástupce ředitele II. stupně.

7. Školní klub se řídí podle platného ŠVP pro školní klub Základní školy Hodonín, Vančurova 2,

příspěvková organizace.

8. Tento vnitřní řád školního klubu musí být v souladu se Školním řádem Základní školy

Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace, neboť se k tomuto řádu úzce vztahuje a

vychází z něj.

9. Pedagogičtí pracovníci, kteří se podílejí na činnosti školního klubu jsou seznámeni s VŘ ŠK.
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I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců
1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vyplývají z vnitřního řádu ŠK a Školního

řádu Základní školy Hodonín, Vančurova 2, p. o. Pro chování ve školním klubu platí stejná

pravidla jako ve škole.

2. Člen školního klubu může využívat všech aktivit školního klubu.

3. Člen školního klubu má právo využívat veškeré svěřené pomůcky a prostředky, které školní

klub nabízí. Povinností člena klubu je svěřené pomůcky vrátit na určené místo a v případě
poškození pomůcky, oznámit tuto skutečnost pedagogovi, který daný útvar vede.

4. Člen klubu přichází a odchází samostatně. Z klubu neodchází bez vědomí pedagoga. Při
dřívějším odchodu z klubu je pro daný den odhlášen a do klubu se již nevrací.

5. Člen klubu má povinnost dodržovat školní řád a vnitřní řád školního klubu.

6. V případě nepřítomnosti člena klubu je zákonný zástupce povinen absenci řádně omluvit.

7. Omlouvání absence se řídí stejnými pravidly jako ve Školním řádu Základní školy Hodonín,

Vančurova 2.

8. V případě, že bude mít žák neomluvené absence, může být ze školního klubu vyloučen

ředitelem školy.

9. Zákonní zástupci žáka jsou seznámeni s vnitřním řádem klubu přes informační systém

Bakaláři a na webových stránkách školy.

10. Poučení členů klubu o BOZ a seznámení s VŘ ŠK provede pedagog při zahájení činnosti

školního klubu a zapíše tuto skutečnost do svých záznamů.

II. Podmínky přijetí a nestandardní ukončení docházky školního klubu
1. Činnost klubu je přednostně určena pro žáky 6. – 9. ročníku a pro žáky 5. ročníku, kteří

nedochází do školní družiny.

2. O přijetí žáka do školního klubu rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky.

3. Přihlašování do školního klubu je možné vždy do 30. září. Pokud je kapacitně volno, může

ředitel školy umožnit i dodatečné zapsání žáka po termínu.

4. V průběhu může zákonný zástupce žáka ze školního klubu odhlásit. Odhlásit lze žáka

písemnou formou, a nebo přes informační systém Bakaláři.
5. Žák může být v případě závažného porušení povinností stanovených tímto řádem vyloučen

ze školního klubu.

Důvody pro vyloučení: pokud žák soustavně nebo zvlášť významný způsobem porušuje kázeň a

pořádek; ohrožuje svým chováním zdraví a bezpečnost sebe sama, a nebo ostatních; dlouhodobě
zanedbává docházku ve školním klubu, absenci nemá řádně omluvenou.

III. Provoz školního klubu, organizace činnosti
1. Provoz školního klubu je organizován na základě stanoveného času pedagoga, který konkrétní

školní klub vede. Nejdříve však od 14:00 hodin.

2. Školní klub realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování formou odpočinkových,

rekreačních, zájmových činností. Realizace může probíhat uvnitř i vně areálu školy,

v ojedinělých případech i mimo školní areál. Podmínky, obsah a organizační zajištění jsou

v kompetenci pedagoga, který konkrétní klub vede. S veškerými náležitostmi musí vyjádřit
souhlas vedení školy.

3. V době prázdnin, státních svátků a dnů volna vyhlášených ředitelem školy je činnost školního

klubu přerušena.

4. V případě nepřítomnosti pedagoga, který vede školní klub, hodina odpadá. Žáci a zákonní

zástupci jsou informováni o této skutečnosti v systému Bakaláři. Za odpadlou hodinu může

být po domluvě s pedagogem poskytnuta náhradní hodina.
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IV. Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich

ochrany před nežádoucími jevy
1. Žáci školního klubu jsou pravidelně seznamování s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví a

s postupy, které zvyšují jejich bezpečnost.

2. Školní klub vytváří takové podmínky, aby byla zaručena ochrana žáků před nežádoucími jevy,

jako je násilí, šikana, diskriminační jednání aj.

3. Za bezpečnost a ochranu zdraví žáků během pobytu ve školním klubu odpovídá vedoucí

školního klubu, který dbá na dodržování předpisů k zajištění BOZ.

4. Žák se ve školním klubu chová tak, aby nenarušoval výchovně vzdělávací proces a

neohrožoval zdraví své ani svých spolužáků.

5. Pro činnost školního klubu platí stejná ustanovení o bezpečnosti jako ve Školním řádu

Základní školy Hodonín, Vančurova 2, a to i pro členy, kteří nejsou žáky kmenové školy.

6. Pokud školní klub využívá pro svoji činnost odbornou učebnu, řídí se řádem odborné učebny,

který je vyvěšen v odborné učebně.

7. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému dojde v souvislosti s činností školního klubu, hlásí

žáci neprodleně vedoucímu klubu.

V. Zacházení se školním majetkem
1. Žáci udržují ve školním klubu čistotu a pořádek.

2. Poškození majetku hlásí žáci neprodleně vedoucímu školního klubu.

3. Žák, který úmyslně poškodí majetek školy a školního klubu se bude podílet na opravě
poškozeného majetku způsobem přiměřeným jeho věku a fyzickým možnostem nebo dojde

ze strany zákonných zástupců k úhradě záměrně poškozené věci. Vždy budou o přestupku

informování zákonní zástupci přes informační systém Bakaláři a vedení školy.

VI. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků
1. Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své činnosti ve školním klubu právo na zajištění

podmínek potřebných pro výkon této činnosti.

2. Mohou využívat metody, formy a prostředky dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a

cíli vzdělávání.

3. Mají aktivní i pasivní volební právo do školské rady.

4. Další povinnosti vyplývají z VŘ ŠK a Školního řádu Základní školy Hodonín, Vančurova 2,

který má vyšší právní sílu.

Závěrečná ustanovení
1. Podmínky úplaty jsou vymezeny v ŠVP pro školní klub Základní školy Hodonín, Vančurova 2,

příspěvková organizace.

2. Evidenci docházky, záznamy o činnosti školního klubu, přihlášky do školního klubu žáků vede

vedoucí školního klubu a na závěr školního roku je předá svému přímému nadřízenému, což
je zástupce ředitele pro II. stupeň.

3. Vnitřní řád školního klubu je aktualizován k 1. 9. 2021, téhož dne nabývá platnosti v této

podobě.

4. Vnitřní řád školního klubu je veřejně k dispozici na webových stránkách školy a ve sborovně
školy.

V Hodoníně dne 20. 8. 2021

Mgr. Andrej Pavlíků v. r.
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ředitel školy
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