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Vnit řní režim školního klubu

Vnitřní řád školního klubu je součástí Organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu,
stanoví režim školního klubu, je závazný pro pedagogické pracovníky a žáky školy.  
Školní klub je zřizován podle zákonačíslo 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění
pozdějších předpisů, a vyhlášky MŠMTčíslo 87/1992 Sb., o školních družinách a školních
klubech, ve znění pozdějších předpisů.
Školní klub tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou
v rodině, není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která jej odlišují od
školního vyučování. Hlavním posláním je zabezpečení zájmovéčinnosti, odpočinku a rekreace
žáků za pedagogického dohledu nad žáky.
    
Přihlašování a odhlašování žáků, docházka

Přihlašování a odhlašování žáků do a ze školního klubu je prováděno na základě žádostí žáků
nebo jejich zákonných zástupců a zajišťují jej vedoucí zájmových útvarů.
O zařazení žáků do školního klubu rozhoduje ředitel školy.
Za celkovou evidenci žáků a řádný chod školního klubu odpovídá vedoucí vychovatelka
školního klubu. Vedoucí vychovatelka školního klubu organizuje případné vybírání poplatků,
předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností. Pokud se za pobyt dětí ve školním
klubu vybírá poplatek, stanovuje jeho výši zřizovatel školy. Poplatek se platí na období ½ roku
předem. Pokud za žáka není zaplacen poplatek,ředitel školy může rozhodnout o jeho vyřazení z
klubu dle platné obecně závazné vyhlášky vydané zřizovatelem školy.
Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do klubu sdělí vedoucímu zájmového
útvaru rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z klubu; tyto údaje jsou zaznamenány na
zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v klubu, případně odchylky od docházky žáka nebo
pokud má žák odejít ze školního klubu v jinou dobuči s jinou osobou, než je obvyklé a je
uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče vedoucímu kroužku písemně. Předem známou
nepřítomnost žáka v klubu zákonný zástupce oznámí písemně.
Docházka žáků do školního klubu  je zaznamenávána v třídní knize zájmového útvaru.

Provoz školního klubu
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Rozsah denního provozu školního klubu a rozvrhčinnosti je organizován podlečinnosti
jednotlivých zájmových útvarů denně, nejdříve od 6.30, nejpozději do 20.00 hodin s výjimkou
soustředění či táborů. Rozvrh činnosti jednotlivých zájmových útvarů je stanoven rozvrhem
hodin platným pro školní rok. Doba pobytu žáka ve školním klubu seřídí údaji uvedenými na
zápisním lístku. Činnost školního klubu probíhá v místnostech stanovených rozvrhem.
Zájmové útvary se naplňují nejvýše do počtu 25 žáků, nejmenší počet zapsaných žáků
v zájmovém útvaru je 12. 
Do školního klubu přicházejí žáci podle rozvrhučinností jednotlivých zájmových útvarů před
začátkem školního vyučování a po skončení vyučování dle pokynů vedoucích zájmových útvarů.
Činností školního klubu se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do klubu, pokud se tétočinnosti
neúčastní plný počet žáků zařazených do klubu stanovený pro skupinu.
V době řádných prázdnin v průběhu školního roku je zajišťován provoz školního klubu po
dohodě se zřizovatelem. V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna ječinnost
školního klubu zajištěna s případným omezením podle pokynů hygienika.

Hygienická a bezpečnostní pravidla

Rodiče a další návštěvníci nevstupují do prostor, v nichž probíhá činnost zájmových útvarů.   
Při postupných odchodech žáků z jednotlivých skupin domů, je možné spojitčinnost skupin
v době, kdy počet žáků v takto spojených skupinách je maximálně 25.
Pro činnost školního klubu platí stejná ustanovení o BOZP jako při ostatních činnostech
organizovaných školou, pokud školní klub pro svojičinnost využívá odborné učebny, řídí se
činnost žáků příslušnýmiřády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do školního klubu jsou poučeni o
BOZP a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.
Žák bez vědomí vedoucího zájmového útvaru neopouští vymezený prostor. Za žáka, který byl ve
škole a do školního klubu se nedostavil, vedoucí zájmového útvaru neodpovídá.

Chování a hodnocení činnosti žáka v klubu

Žák se ve školním klubu chová dle pravidel chování platných pro pobyt ve škole, dodržuje
pravidla slušnosti a hygieny. Na hodnocení žáka ve školním klubu se vztahují ustanovení
vyhlášky o základní škole.
Pokud žák narušuje soustavně činnost školního klubu, může být rozhodnutímředitele z klubu
vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze školního klubu, pokud tento žák
soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a
bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje klub nebo z jiných zvláště závažných
důvodů.  

Dokumentace

Ve školním klubu se vede tato dokumentace:
a) zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné   docházce
b) třídní kniha zájmového útvaru
c) celoroční plán činnosti – vede a zodpovídá vedoucí zájmového útvaru.

V Bělé pod Bezdězem 26. 09. 2011

Vnitřní režim školního klubu byl projednán pedagogickou radou dne 4. 10. 2011.
Účinnost od 5. 10. 2011
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Mgr. Jiří Šíma
ředitel školy
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