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1. Provoz školního klubu
ŠK je v provozu ve všední dny po vyučování účastníků, tedy od 13 do 15 hodin.
Kmenovou místností je učebna hudební a dramatické výchovy, dále ŠK využívá aulu,
tělocvičnu, počítačovou učebnu, popř. okolí školy.

2. Organizace školního klubu
Činnost ŠK je organizována především pro účastníky z 5. až 9. ročníku, popř. účastníků
mladších, pokud nenavštěvují školní družinu. O přijetí účastníka se rozhoduje na základě
řádně vyplněné a odevzdané přihlášky, její součástí je písemné sdělení zákonných
zástupců o způsobu a době odchodu účastníka ze ŠK. V přihlášce zákonný zástupce
vyznačí, které dny se bude účastník činnosti účastnit. Za účastníka, který se bez omluvy
do ŠK nedostaví, vedoucí neodpovídá a nenese žádnou odpovědnost. Odhlášení ze ŠK se
provádí písemně.

3. Práva a povinnosti účastníků a jejich zákonných zástupců ve
školním klubu

Práva a povinnosti účastníků
Má právo:
 využívat vzdělávací nabídku ŠK, podílet se na tvorbě plánů ŠK
 na přístup k informacím, které rozvíjejí jeho osobnost
 na bezpečí a ochranu před diskriminací, projevy násilí a ponižování

Má povinnost:
 chovat se podle zásad slušného chování, respektovat osobnost druhých
 dodržovat pokyny pedagogických pracovníků, na jejich pokyn vypnout mobilní telefon či
jiné elektronické zařízení
 dodržovat hygienická pravidla
 přicházet do ŠK vždy přezutý

Do ŠK nenosí žák cenné předměty, pokud tak učiní, nese si za ně odpovědnost.
V prostorách ŠK a na akcích pořádaných ŠK je přísný zákaz požívání zdraví škodlivých
látek, tyto látky nesmí mít žák ani ve svém držení (alkohol, cigarety, ostatní návykové
látky). Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými zařízeními či spotřebiči.

Práva a povinnosti zákonných zástupců
Má právo:
 být informován o chování žáka ve ŠK
 být informován o akcích, kterých se žák může zúčastnit
 podávat návrhy na zkvalitnění práce ŠK

Má povinnost:
 řádně, úplně a pravdivě vyplnit přihlášku
 oznámit případné změny v údajích
 na vyzvání ředitelky školy se zúčastnit jednání týkajících se závažných skutečností
spojených s jejich dítětem
 převzít si osobně žáka, pokud jsou informování o jeho nevolnosti nebo zranění nebo při
podezření na požití zdraví škodlivých látek
 informovat prostřednictvím přihlášky o způsobu odchodu žáka ze ŠK

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků
vzdělávání ve ŠK
Účastník je povinen řídit se vnitřním řádem ŠK, pokyny vychovatelů a pedagogů a
pravidly klubu. Aktovku si účastníci ukládají na určené místo. Nevzdalují se od skupiny
bez souhlasu vychovatele. Vypůjčený materiál a pomůcky ukládají v pořádku na
stanovené místo. Dodržují zásady hygieny a společenského chování, žák vždy zdraví

první dospělého člověka, kterého při svém působení ve ŠK potká. Je zakázáno samovolně
manipulovat s okny. Pedagogický pracovník, vychovatel vždy zapíše úraz a informuje
rodiče žáka.

5. Podmínky zacházení s majetkem
 Účastník užívá zařízení ŠK, při dodržení pravidel bezpečnosti. Účastník zařízení a majetek
ŠK ochraňuje a neničí, je ohleduplný i vůči majetku svých spolužáků.

V Kněžmostě dne 29. 8. 2013

Mgr. Michaela Černá
ředitelka školy

