Základní škola a Mateřská škola Buchlovice
Komenského 483, 687 08 Buchlovice
VNITŘNÍ ŘÁD
školní klub
dle ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávaní (školský zákon) a vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání vydává
ředitelka školy a školského zařízení tento vnitřní řád školního klubu dále jen ŠK.
Řád ŠK navazuje ve svých ustanoveních na řád školy. Kromě povinností daných školním řádem platí
pro členy školního klubu specifická nařízení a pravidla bezpečnosti a hygieny vyplývající z povahy
jejich činnosti. Seznámení s nimi zajišťují vedoucí kroužků. Poučení je zapsáno v třídní knize kroužku.
ŠK v rámci své činnosti organizuje i další akce, které jsou uskutečňovány i mimo stanovenou provozní
dobu kroužků a mimo areál školy. Jsou to např. výlety, exkurze, sportovní soutěže, kulturní akce ap.
Provoz
Školní klub je v provozu podle rozvrhu jednotlivých zájmových útvarů. V době školních prázdnin je
provoz přerušen – o výjimkách rozhoduje ředitelka.
Zařazování žáků
Do klubu je žák zařazen na základě přihlášky podepsané zákonným zástupcem žáka a rozhodnutí
ředitele školy. V případě narušování činnosti a nerespektování pokynů vedoucího zájmového útvaru
mohou být žáci na návrh vedoucího rozhodnutím ředitele školy ze ŠK vyřazeni.
Docházka
Žák zájmové útvary navštěvuje pravidelně, v případě nepřítomnosti předloží následně písemnou
omluvenku od zákonných zástupců. Jedná-li se o předem známou nepřítomnost, informuje
vedoucího předem.
Povinnosti žáků
Žák je povinen dbát všech pokynů vedoucího. Žák je povinen udržovat v místnostech určených pro
činnost jednotlivých útvarů, v prostorách školy i v celém školním areálu čistotu a pořádek, šetřit
vybavení i majetek školy. Při odchodu na WC se žák musí dovolit. V žádném případě nesmí opustit
místnost ani budovu školy bez svolení vedoucího.
Na zájmové útvary žáci čekají před školou, kde si je vyzvedne vyučující. Žáky navštěvující školní
družinu si vedoucí vyzvedne ve školní družině a po ukončení zájmového útvaru, pokud není písemně
se zákonným zástupcem dohodnuto jinak, je do školní družiny opět odvede.
Bezpečnost žáků
Za bezpečnost žáků ve ŠK zodpovídají vedoucí, a to od příchodu žáka až do jeho odchodu ze ŠK.
Docházka žáka je zaznamenána v záznamech o práci. Při vycházkách, výletech nebo jiných akcích
organizovaných mimo budovu školy odpovídá vedoucí za žáky do návratu před budovu (pokud není
se zástupcem písemně dohodnuto jinak).
Nezařazení žáci
Činnosti ŠK se mohou výjimečně zúčastnit i žáci nepřihlášení – na základě rozhodnutí vedoucího,
pokud se této činnosti neúčastní plný počet zařazených žáků. Počet žáků v oddělení však nesmí
přesáhnout 25.

Úplata
Za pobyt ve školním klubu se platí částka 50,- Kč měsíčně za jeden kroužek a 80,- Kč za dva a více
kroužků, ve dvou splátkách: září – prosinec (platí se do 30. 9.) a leden – červen (platí se do 20. 1.).
Pokud přihlášený žák z jakéhokoliv důvodu do ŠK nechodí, peníze se nevracejí.

Platnost
V činnostech neupřesněných tímto vnitřním řádem platí v plném rozsahu Školní řád Základní školy a
Mateřské školy Buchlovice.
Spolupráce se zákonnými zástupci
Vedoucí spolupracuje se zákonnými zástupci a podle potřeby je informuje o činnosti ŠK, o chování
dítěte a radí se s nimi o výchovných opatřeních.
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