
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU 

Úvodní ustanovení 

Vnitřní řád školního klubu při Fakultní základní škole Barrandov II je vydáván podle § 29 
zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 15 vyhlášky č. 74/2005 Sb., 
o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje podrobnosti k výkonu 
práv a povinností účastníků (dále jen žáci) zájmového vzdělávání ve školní družině (dále 
jen ŠK) a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů 
s pedagogickými pracovníky, dále provoz a vnitřní režim ŠK, podmínky zajištění bezpeč-
nosti a ochrany zdraví žáků, podmínky zacházení s majetkem školy a způsob evidence 
žáků. 

Práva žáků a zákonných zástupců 

ŠK je určen pro žáky 4. – 5. tříd naší školy. K pravidelné docházce lze podle naplněnosti ŠK 
přijmout i žáky nižších nebo vyšších tříd a jiných základních škol.  

Do ŠK se žáci přihlašují řádně vyplněnou přihláškou a zároveň úhradou poplatku za pobyt 
v ŠK (200,- Kč za měsíc). Činnost v ŠK lze kdykoliv ukončit písemnou formou, pokud od-
hlášením vznikl přeplatek, na písemnou žádost zákonného zástupce bude vrácen. 
O přijetí žáka rozhoduje ředitel. 

 Žáci ŠK mají právo účastnit se zájmového vzdělávání podle podmínek stanovených škol-
ním vzdělávacím programem pro zájmové vzdělávání ve školní družině s úpravami vhod-
nými věku účastníků vzdělávání v ŠK. Toto vzdělávání je organizováno podle týdenního 
plánu, který je vyvěšen na nástěnce ŠK. Plán je realizován formou odpočinkových, rekre-
ačních a zájmových činností. Toto vzdělávání je organizováno denně do 15,00 hodin pod-
le plánu ŠK, který je pravidelně rozesílán rodičům elektronickou poštou. 

Žáci mají právo využívat veškeré prostory školy, ve kterých zájmová činnost probíhá, také 
mohou používat vybavení, pomůcky a pracovní materiál pro činnosti určený. Dále mají 
právo účastnit se činností a akcí organizovaných ŠD (včetně družinových kroužků). Žáci 
a zákonní zástupci mají právo být o činnostech a akcích ŠK informováni, a to písemným 
sdělením jednotlivcům, vývěskami v oddělení ŠK, případně na webových stránkách školy.  

Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání. 
Tyto informace jim ochotně poskytne vychovatelka. Žáci a zákonní zástupci mají právo se 
vyjadřovat ke všem rozhodnutím, týkajících se tohoto vzdělávání. Toto lze uskutečnit 
písemně, e-mailovou cestou, po domluvě konzultací s vychovatelkou. 

Povinnosti žáků a zákonných zástupců 

Žáci, přihlášení k pravidelné docházce do ŠK, jsou povinni řádně samostatně docházet do 
ŠK v rozsahu uvedeném na přihlášce, tuto docházku jsou zákonní zástupci povinni zajistit. 
Nepřítomnost žáka v ŠK je nutné oznámit vychovatelce telefonicky nebo písemnou zprá-
vou. Žáci přihlášení do ŠK jsou povinni dodržovat vnitřní řád ŠK, školní řád a řády klubo-
ven, učeben a prostor, ve kterých se pohybují. 

Žáci jsou povinni plnit pokyny vychovatelek, pedagogických pracovníků a zaměstnanců 
školy. Ve své klubové třídě a ve všech ostatních prostorách školy mají žáci povinnost cho-
vat se řádně a ohleduplně, udržovat své věci v pořádku, nepoškozovat majetek školy ani 



spolužáků. Za soustavné porušování řádu ŠK a při ohrožování zdraví svého či spolužáků 
mohou být žáci potrestáni písemným napomenutím, případně i vyloučením ze ŠK. 

Žáci nesmí opouštět ŠK bez vědomí vychovatelky. Žáci jsou také povinni dodržovat bez-
pečnostní a hygienické pokyny, s nimiž byli seznámeni. Zdravotní obtíže, případný úraz 
svůj nebo svých spolužáků musí žáci bezodkladně oznámit vychovatelce.  

Zákonní zástupci jsou povinni řádně a pravdivě vyplnit zápisní lístek do ŠK, případné 
změny neprodleně oznámit vychovatelce. Dále jsou zákonní zástupci povinni seznámit se 
s řádem ŠK, včas hradit úplatu za pobyt dítěte v ŠK, zdůvodňovat nepřítomnost žáka v ŠK, 
vyzvedávat ho ve stanovené době. Odchod žáků ze ŠK nutno napsat do zápisního lístku, 
pokud dojde ke změně odchodu, je nutné písemně informovat vychovatelku. V zápisním 
lístku je nezbytné uvést kontakt na náhradního vyzvedavatele. Samostatné odchody dětí 
ze ŠK jsou akceptovatelné POUZE PÍSEMNĚ. Pokud je potřeba projednat závažné pro-
blémy týkající se žáků, zákonní zástupci jsou povinni se na vyzvání ředitele osobně zú-
častnit. 

Úplata za pobyt v ŠK 

Zájmové vzdělávání v ŠK probíhá za úplatu. Měsíční úplata za žáka, zapsaného 
k pravidelné docházce, činí 200,- Kč a je možné ji uskutečnit převodem (na účet číslo: 
000027-3488670297, kód banky 0100, specifický symbol 111, variabilní symbol: telefonní 
číslo rodiče/zákonného zástupce) nebo výjimečně (po dohodě s vychovatelkou) složen-
kou - měsíčně nebo na delší období daného školního roku. Při přihlašování žáka do ŠK je 
při odevzdávání přihlášky nutno doložit provedenou platbu. Je vhodné uhradit částku od 
září do prosince a dále od ledna do června daného školního roku. V případě měsíčních 
úhrad je splatnost platby do 15. kalendářního dne daného měsíce. Poplatek se hradí  
i v případě dlouhodobé nemoci žáka, pokud nebyl řádně písemně odhlášen. 

Provoz a vnitřní režim ŠK 

ŠK je v provozu v po - pá od 12:15 do 15:30 hod. Žáci po skončení vyučování jdou samo-
statně na oběd, poté přecházejí do klubové třídy. Po ukončení ŠK je umožněn žákům po-
byt v konečné ŠD, i účast na činnostech organizovaných jinými subjekty, toto je nutné dát 
na vědomí vychovatelce písemně. V době účasti na zájmové aktivitě za žáky zodpovídá 
vedoucí této činnosti. Žáky je možné osobně vyzvedávat u šaten, případně odchází sami 
podle rozpisu v zápisním lístku nebo na písemnou žádost (ta musí obsahovat datum, způ-
sob a čas odchodu a podpis zákonného zástupce), poté přecházejí k šatnám nebo na 
kroužky samostatně. Okamžikem předání nebo opuštěním klubové třídy přestává vycho-
vatelka ŠK vykonávat nad žákem dohled. 

ŠK může organizovat akce mimo areál školy. V takovém případě začíná dohled nad žáky 
15 minut před započetím akce na předem určeném místě a končí předáním žáka zákon-
ným zástupcům nebo samostatným opuštěním místa konání akce, a to na písemnou žá-
dost zákonných zástupců, opatřenou datem, místem a časem samostatného odchodu 
a podpisem.  



Pokud žák zůstane ve ŠK po skončení provozu, ŠK v pořadí 1. se pokusí kontaktovat zá-
konné zástupce, nebo 2. kontaktuje náhradního vyzvedavatele, je-li na přihlášce uveden, 
nebo 3. kontaktuje Policii ČR, tel. 251 81 10 96. ŠK má svou klubovou místnost 
a vychovatelku. 

 

Zajištění bezpečnosti žáků v ŠK 

Žáci jsou seznamováni s vnitřním řádem ŠK a provozními řády prostor, ve kterých se po-
hybují. 

Ředitel stanovuje nejvyšší počet žáků na 1 vychovatele 35, 1 vychovatel může vyjít mimo 
areál školy při max. počtu 25 žáků. 

 Všichni žáci, zaměstnanci školy a zákonní zástupci jsou povinni se chovat tak, aby před-
cházeli úrazům, náznakům šikanování, dále jsou povinni zdržet se jakýchkoliv patologic-
kých projevů a v případě jeho zjištění u jiných osob, musí na něj upozornit vychovatelku. 
Ve všech prostorách školy platí zákaz kouření, užívání alkoholu a jiných návykových látek. 
Žáci ani zákonní zástupci nevnášejí do ŠK předměty, které by mohly ohrozit zdraví 
a bezpečnost přítomných. 

Zákonní zástupci se zbytečně nepohybují v prostorách školy, nevstupují do oddělení ŠK 
(mimo domluvených konzultací s vychovatelkou). 

Podmínky zacházení s majetkem  

S majetkem ŠK a majetkem školy či jiných osob zachází žák šetrně, aby nedošlo k jeho 
poškození. Zjištěné poškození majetku žáci oznámí vychovatelce. Případnou škodu na 
majetku jsou zákonní zástupci povinni nahradit. Zapůjčené vybavení ŠK vždy žáci vrací na 
své místo.  

Žákům ŠK je doporučeno nenosit do ŠK cenné předměty, větší finanční hotovost, audiovi-
zuální hry a další hodnotné věci. Pokud tak učiní, za tyto věci zodpovídají sami, vychova-
telka za ně nepřebírá zodpovědnost. Ve výjimečném případě lze vychovatelku požádat 
o úschovu cennosti.  

V ŠK mají žáci mobilní telefony v tichém režimu a použít je mohou jen po dohodě 
s vychovatelkou. Dále v ŠK žáci nepoužívají záznamová elektronická zařízení, audiovizuál-
ní, herní přístroje ani osobní PC.  

 

Tento vnitřní řád nabývá účinnosti od 1. 9. 2016 

V Praze dne 1. 9. 2016     Ředitel školy: Milan Holub, v. r. 

 


