Vnitřní směrnice č. 1/2019
Vnitřní řád školního klubu
I.
Úvodní ustanovení
1. Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, dále jen školský zákon a na
základě vyhlášky č. 163/2018 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů vydávám tento vnitřní řád Školního klubu ZŠ a MŠ Tovačov.
2. Školní klub ZŠ a MŠ Tovačov byl zřízen na základě usnesení Zastupitelstva města
Tovačov č. 44/03-19 ze dne 28. 1. 2019 a na základě Rozhodnutí Krajského úřadu
Olomouckého kraje Č.j. KUOK/27565/2019 ze dne 5. 3. 2019.

II.
Poslání školního klubu
1. Školní klub uskutečňuje výchovně vzdělávací, zájmové a rekreační aktivity ve volném čase
žáků školy.
2. Školní klub pro svoji činnost využívá zařízení, prostory a vybavení školy a na základě smlouvy
o pronájmu i sportovní zařízení TJ Sokol Tovačov.
Prostory školy
 Školní tělocvična
 Školní hřiště
 Školní dílny
 Keramická dílna
 Učebna výpočetní techniky
 Odborné učebny školy
Prostory TJ Sokol Tovačov
 Sportovní hala v Nádražní ulici
 Antukový tenisový kurt v Nádražní ulici
 Fotbalové hřiště ve sportovním areálu Pod Břízami

III.
Podmínky přijetí do školního klubu
1. Školní klub je určen přednostně pro žáky 2. stupně základní školy a žáky 5. tříd, kteří
nenavštěvují školní družinu.
2. Docházku žáka do zájmových útvarů školního klubu potvrdí zákonný zástupce žáka
vyplněním přihlášky a uhrazením úplaty.
3. O přijetí žáka do zájmových útvarů školního klubu rozhodne ředitel školy na základě
písemné přihlášky. Žáci jsou přijímáni do naplnění kapacity jednotlivých zájmových
útvarů.
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4. Přihláška obsahuje:
 jméno a příjmení, rodné číslo žáka, bydliště a kód zdravotní pojišťovny;
 údaje o tom, zda je žák zdravotní omezení, které by mohlo mít vliv na průběh
jeho vzdělávání;
 jméno a příjmení zákonného zástupce žáka, místo trvalého pobytu a adresu pro
doručování písemností, telefonické spojení, e-mailovou adresu.

IV.
Úplata za školní klub
1.
2.
3.

4.

Za účast v zájmových útvarech školního klubu je stanovena úplata ve výši 70 Kč za
měsíc. Žák může být přihlášen do libovolného počtu zájmových útvarů.
Úplata za zájmové vzdělávání ve školním klubu se řídí § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb.
Úplata se hradí zpravidla předem na pololetí školního roku a to buď bezhotovostně
na účet školy, nebo hotově ekonomce školy:
 úplata na 1. pololetí je splatná do 30. 9. kalendářního roku
 úplata na 2. pololetí je splatná do 31. 1. kalendářního roku
Úplata může být žákovi snížena nebo prominuta na základě žádosti zákonného
zástupce podané řediteli školy a doložené nárokem na sociální příspěvek.

V.
Podmínky pro odhlášení a vyloučení žáka ze školního klubu
1. V průběhu školního roku může zákonný zástupce žáka ze školního klubu odhlásit.
Odhlášení musí být provedeno písemnou formou. Úplata se v tomto případě nevrací.
2. Žák může být v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených
školním řádem nebo tímto vnitřním řádem podmíněně vyloučen nebo vyloučen ze
školního klubu.
3. Důvody pro podmínečné vyloučení nebo vyloučení mohou být zejména:
 žák svým chováním opakovaně narušuje výchovně vzdělávací proces,
 žák svým chováním ohrožuje zdraví spolužáků,
 zákonný zástupce žáka nehradí úplatu za vzdělávání ve školním klubu.

VI.
Docházka žáků do školního klubu
1. Evidence docházky žáků do školního klubu je vedena v záznamech o práci jednotlivých
zájmových útvarů.
2. Žáci, kteří se účastní činnosti školního klubu, přichází a odchází samostatně. Rodiče se
mohou informovat o účasti svého dítěte u jednotlivých vedoucích zájmových útvarů.
Kontakty na ně budou zveřejněny na webových stránkách školy vždy na začátku
příslušného školního roku.
3. Neúčast žáků v zájmovém útvaru omlouvají zákonní zástupci žáka telefonicky nebo
písemně, dřívější odchod ze zájmového útvaru potvrzují písemně.
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VII.
Provoz a vnitřní režim školního klubu
1. Provoz školního klubu je organizován v průběhu školního roku. Vlastní činnost se
uskutečňuje v pracovní dny dle rozvrhu hodin školního klubu a navazuje na rozvrh
vyučovacích hodin základní školy.
2. Provozní doba zájmových útvarů školního klubu je nepravidelná a zpravidla probíhá od
13.00 do 17.00 hodin.
3. Výchova a vzdělávání ve školním klubu probíhá podle Školního vzdělávacího programu
školního klubu.
4. Maximální kapacita školního klubu je stanovena na 100 žáků.
5. Činnosti školního klubu jsou přístupné všem žákům, kteří o ně projeví zájem, až do
naplnění kapacity jednotlivých zájmových útvarů.
6. Maximální počet účastníků v zájmovém útvaru školního klubu je stanoven na 15 žáků
a minimální na 8 žáků. Výjimky z těchto počtů může stanovit ředitel školy.
7. Za provoz školního klubu zodpovídá vedoucí vychovatel školního klubu. Za činnost
jednotlivých zájmových útvarů školního klubu zodpovídají jejich vedoucí.
8. Školní klub realizuje výchovně vzdělávací, rekreační činnosti a další aktivity především
ve volném čase dětí a mládeže a to zejména formou odpočinkových, rekreačních a
zájmových činností.
9. Pro činnost školního klubu a jeho zájmových útvarů platí také ustanovení schváleného
školního řádu ZŠ a MŠ Tovačov.

VIII.
Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
1. Žáci školního klubu jsou před zahájením činnosti v zájmovém útvaru řádně a
prokazatelně proškoleni o dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví. Pravidelně
a průběžně jsou seznamováni s nebezpečími ohrožujícími jejich zdraví a s postupy,
které zvyšují jejich bezpečnost.
2. Za bezpečnost žáků a ochranu jejich zdraví během pobytu ve školním klubu a na akcích,
které školní klub pořádá, zodpovídají příslušní vedoucí jednotlivých zájmových útvarů.
3. Žák se ve školním klubu chová tak, aby nenarušoval výchovně vzdělávací proces a
neohrožoval zdraví své a svých spolužáků.
4. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školním klubu nebo
mimo budovu při akcích pořádaných školním klubem, žáci hlásí ihned vedoucímu
zájmového útvaru, ten neprodleně informuje rodiče žáka a vedoucího vychovatele
školního klubu. Následně provede záznam do knihy úrazů.
5. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni poskytovat při vzniku úrazu žákovi první
pomoc a zajistit jeho ošetření lékařem.
6. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým
vedením bez vědomí vedoucího zájmového útvaru.
7. Žákům není dovoleno manipulovat s tělovýchovným nářadím a náčiním bez souhlasu
vedoucího zájmového útvaru.
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IX.
Ochrana před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace,
nepřátelství a násilí
1. Vedoucí zájmových útvarů školního klubu průběžně sledují konkrétní podmínky a
situace z hlediska výskytu sociálně patologických jevů. Uplatňují různé formy a metody
umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.
2. Žáci mají zakázáno nosit do školního klubu předměty nebo látky, které by mohly ohrozit
bezpečnost nebo zdraví kamarádů.
3. Žáci mají zakázáno pořizovat audionahrávky, videonahrávky a fotografie, pokud
k tomu nedají souhlas dotčených osob a vedoucích zájmových útvarů.
4. Projevy šikanování mezi žáky jsou při všech činnostech a ve všech prostorách školního
klubu i na akcích pořádaných školním klubem přísně zakázány a jsou považovány za
hrubý přestupek proti vnitřnímu řádu školního klubu.

X.
Pravidla pro zacházení s majetkem školního klubu
1. Žáci udržují ve všech prostorách určených pro činnost školního klubu čistotu a pořádek.
2. Jakékoliv poškození vybavení a majetku hlásí žáci ihned vedoucímu zájmového útvaru.
3. Poškodí-li žák úmyslně nebo z nedbalosti majetek a vybavení školního klubu, hradí
škodu zákonní zástupci žáka.
4. Žáci mají právo používat zařízení a pomůcky školního klubu pouze s vědomím
vedoucího zájmového útvaru.
5. Žáci se svěřenými pomůckami a majetkem školního klubu zachází vždy šetrně, udržují
je v čistotě a pořádku.
6. Ve školním klubu není žákům dovoleno manipulovat s jakýmkoliv vybavením v době
nepřítomnosti vedoucího zájmového útvaru.

XI.
Závěrečná ustanovení
1. Tento vnitřní řád školního klubu nabývá platnosti dnem 3. 4. 2019.
2. Zaměstnanci školy byli s vnitřním řádem školního klubu seznámeni na provozní poradě
konané dne 2. 4. 2019

V Tovačově dne 3. 4. 2019

Mgr. Bc. Leon Bouchal,
ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Tovačov - Podvalí 353, 751 01 Tovačov - www.zstovacov.cz

