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Vypracoval:

Dagmar Lukáčová, pedagog volného času

Schválil:

Mgr. František Viktorin, ředitel školy

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1. 9. 2014

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. 9. 2014

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást
tohoto předpisu.

Obecná ustanovení:
Činnost školního klubu navazuje na vzdělávací činnost základní školy. Provoz školního klubu je
upraven tak, aby vyhovoval potřebám a zájmům dětí.
Ve školním klubu se uskutečňují činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, společensky
prospěšné a probíhá příprava na vyučování.

1. Provozní doba ŠK, probíhá v následujících učebnách:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

13:40 – 16:00 školní knihovna, učebna ICT
neprobíhá
13:40 – 16:00 školní knihovna, učebna ICT
13:40 – 16:00 školní knihovna, učebna ICT
neprobíhá

Zájmové kroužky probíhají v dalších učebnách a prostorách školy ve dnech dle rozpisu
stanoveného vždy na začátku školního roku.

2. Do ŠK mohou být přihlášeny děti II. stupně školy na základě vyplněného zápisního lístku.
Účastníkem může být i žák prvního stupně, který není přijat k pravidelné denní docházce do
školní družiny.
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3. Činností školního klubu se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do klubu, pokud se této
činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do klubu stanovený pro skupinu.

4. Do ŠK přichází žáci samostatně, docházka do ŠK není pravidelná. Žáci se neshromažďují
v prostorách školy, pokud není školní klub otevřen.

5. Přihlášení a odhlášení žáka je možné během celého školního roku písemnou formou.
Kapacita ŠK není stanovena.

6. Pokud žák soustavně, nebo nějakým významným projevem, porušuje kázeň a pořádek,
ohrožuje zdraví a bezpečnost svoji nebo ostatních, bude vyloučen ze ŠK. O tomto opatření
rozhoduje ředitel školy a musí být předem projednáno se zákonným zástupcem.

7. Při veškeré činnosti ve ŠK pedagogové volnočasových aktivit zajišťují bezpečnost a ochranu
zdraví dětí a plně zodpovídají za děti zapsané v docházkovém sešitě, v záznamech o činnosti
zájmových útvarů. Pedagogičtí pracovníci dodržují veškeré platné předpisy BOZP. Před každou
činností upozorní žáky na případné nebezpečí. Žák je povinen ohlásit každý úraz
pedagogickému pracovníkovi. V případě úrazu zajistí přítomný pedagogický pracovník první
pomoc žákovi, u vážného poranění pak lékařské ošetření, oznámení úrazu zákonnému zástupci
žáka, zapíše úraz do knihy úrazů a vyplní záznam o úrazu. Odchod dětí ze ŠK (do šatny, na WC)
probíhá pouze se souhlasem pedagogického pracovníka.

8. Žáci svévolně nepoškozují zařízení a vybavení školy a ŠK. Při úmyslném poškození bude na
rodičích požadována oprava či úhrada částky spojené s opravou.

9. Žák se ve školním klubu chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů
pedagogického pracovníka, dodržuje školní řád školy, školního klubu a odborných učeben.
Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.

10. Poplatek za ŠK včetně platby za zájmové kroužky, činí 300Kč za pololetí. Platba se provádí
v hotovosti v kanceláři školy. Za 1. pololetí je částka splatná do konce měsíce září,
za 2. pololetí je částka splatná do konce měsíce února. Pro žáky, kteří docházejí do školního
klubu a neúčastní se zájmových kroužků, je docházka bezplatná.
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Vnitřní řád školního klubu je závazný pro pedagogické pracovníky a žáky Základní školy
a Mateřské školy Byšice, okres Mělník od 3. 9. 2014.

Příloha – seznam zájmových kroužků školy (vždy přiložen aktuální dle stavu k začátku školního
roku).

Schválil dne 1. 9. 2014

Organizační řád školy – součást: 40. "Řád školní družiny"

Mgr. František Viktorin, ředitel
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Příloha – seznam zájmových kroužků školy pro školní rok 2014/2015:
Dramatický kroužek
Florbal
Kroužek Kytary
Kroužek OVOV + atletika
Kroužek zdravovědy 1. a 2. stupeň
Literární čajovna 2. stupeň
Ping pong
Turistický kroužek
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