
Základní škola Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU 
 

Činnost školního klubu je určena pro žáky 5. – 9. třídy základní školy. 

 

I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE 

ŠKOLNÍM KLUBU 

 

Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců  

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců jsou vymezeny ustanovením školského 

zákona. Na žáky a zákonné zástupce se vztahuje školní řád. Vnitřní řád školního klubu 

upravuje zejména práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců vzhledem ke specifickým 

podmínkám zájmového vzdělávání.  

 

Práva žáků 

1. účastnit se všech činností a aktivit ŠK, 

2. seznamovat se s aktivitami vedoucími ke smysluplnému trávení volného času, které 

jsou nabízeny zejména formou her a spontánních činností  

3. využívat zařízení a vybavení ŠK za stanovených podmínek  

4. vhodným způsobem vyjadřovat své názory, aniž by byl za ně jakýmkoli způsobem 

trestán  

5. požádat vychovatelku ŠK o pomoc při řešení problému  

6. na informace a poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se výchovy a 

vzdělávání,  

7. na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, násilí a sociálně patologických jevů, 

 

Povinnosti žáků 

1. dodržovat vnitřní řád ŠK, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, 

s nimiž byli seznámeni, 

2. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a 

vnitřním řádem školního klubu, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných 

osob,   

3. své chování a jednání ve školním klubu a na akcích pořádaných ŠK usměrňovat tak, 

aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, 

se kterými přijdou do styku, 

4. zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit 

vychovatelce školního klubu,  

5. zdržovat se po vyučování nebo mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pouze 

v prostorech ŠK nebo ze školy odejít domů 

6. zacházet s vybavením školního klubu šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory 

školního klubu v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením, 

7. žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti, 

8. ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vychovateli, 

9. během pobytu ve ŠK mají žáci své oblečení a aktovky uložené v šatně nebo ve své 

třídě, pokud čekají na odpolední vyučování. Za mobilní telefony a jiné cenné věci ŠK 

neručí. 



Pokud žák opakovaně porušuje svým chováním činnost ŠK (neslušné, hrubé chování, 

fyzické ubližování dětem a ohrožování zdraví ostatních účastníků nebo úmyslné ničení 

vnitřního vybavení ŠK), může být rozhodnutím ředitele školy ze ŠK vyloučen.  

Práva a povinnosti zákonných zástupců 

1. být informováni o činnosti ŠK, zejména o nabídce a časech nabízených kroužků, 

obracet se na vychovatelky se svými náměty, podněty případně stížnostmi, 

2. být vychovatelkou informováni o činnosti žáka a o jeho chování v době pobytu v ŠK, 

3. v případě nespokojenosti obrátit se na vedoucí vychovatelku nebo na ředitele školy. 

4. seznámit se s vnitřním řádem ŠK  

5. informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka 

nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na jeho zapojení do 

činnosti ŠK,  

6. oznamovat neprodleně údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání a výchovy 

nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích,  

7. respektovat ustanovení školního řádu a vnitřního řádu školního klubu a pokyny 

vychovatelek vydané v souladu s právními předpisy, školním řádem a vnitřním řádem 

školního klubu. 

 

 

II. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍHO KLUBU 

Činnost klubu 

1. Klub poskytuje zájmové vzdělávání žákům ZŠ Libice nad Cidlinou. 

2. Klub vykonává činnost pouze ve dnech školního vyučování.  

3. Zájmové vzdělávání ve ŠK se uskutečňuje: 

a) pravidelnou zájmovou (kroužky), výchovnou, rekreační nebo vzdělávací 

činností včetně možnosti přípravy na vyučování, 

b) příležitostnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností 

včetně možnosti přípravy na vyučování a nabídkou spontánních činností. 

4. Činnost klubu je určena pro žáky od 5. do 9. třídy. 

5. Podmínkou pro přijetí uchazeče k činnosti klubu uvedené v bodu 3a) je písemná 

přihláška. 

Provoz a režim školního klubu 

1. Ke své činnosti využívá ŠK vyhrazené prostory v budově školy (učebna přírodopisu, 

učebna počítačů, kinosál, školní knihovna a v případě příznivého počasí i školní atrium. 

2. Provoz se řídí každý rok rozvrhem hodin ( ŠK je otevřen každý den nejpozději od skončení 

dopolední výuky 5. třídy do 16.00, v pátek do 15.00). 

3. Žáci přichází do ŠK sami po výuce nebo po obědě a nahlásí svoji přítomnost vychovateli, 

který má v ŠK dozor. 

4. Pokud žáci nemají odpolední vyučování, odcházejí ze školního klubu sami po nahlášení 

odchodu vychovateli. Pokud žáci čekají v klubu na odpolední vyučování, odchází společně ve 

stejný čas (5 minut před začátkem odpoledního vyučování) na pokyn vychovatele. 



III. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH 

OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY 

DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 

 

1. Při každém svém počínání je žák povinen chránit si své zdraví a zdraví svých spolužáků.  

2. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a zařízením ve školním klubu. 

3. Do školního klubu je zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz 

nebo ohrožovat mravní výchovu. 

4. Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, včetně alkoholických nápojů a 

kouření v prostorech školního klubu, je žákům zakázáno. Z porušení tohoto ustanovení 

budou vyvozeny sankce. 

5. Není vhodné nosit do školního klubu cenné předměty nebo větší množství peněz.  

6. Mobilní telefon může mít žák během pobytu ve školním klubu zapnutý, pokud jeho 

používání nevyrušuje ostatní žáky ve školním klubu nebo pokud není vychovatelem 

stanoveno jinak. 

7. Při přecházení žáků mezi jednotlivými místnostmi školního klubu se žáci řídí pokyny 

vychovatele. 

8. Případný úraz či nevolnost, nehodu či ztrátu předmětu hlásí žák ihned vychovateli ŠK. 

 

IV. PODMÍNKY K ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY ŽÁKŮ 

 

1. Žák má právo využívat zařízení školního klubu a je povinen se při tom řídit pokyny 

vychovatele.  

2. Žák je povinen zacházet se zařízením ve školním klubu šetrně, udržovat své místo i ostatní 

prostory školního klubu v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením.  

3. Za žákem svévolně nebo z nedbalosti poškozený majetek školního klubu bude 

vyžadována odpovídající náhrada. 

 

 

 

Platnost vnitřního řádu školního klubu: od 1. 9. 2021  

 

Vedoucí školního klubu: Kristýna Baldová 

 

 

  

 

V Libici nad Cidlinou 30. 8. 2021     Mgr. Lenka Kuncová 

         ředitelka školy 

 


