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1. Identifikační údaje
   

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
 pro ŠKOLNÍ KLUB

 
Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace
Adresa školy: Školní 247, 262 31 Milín
IČO:   70998868
IZO:   114001626
REDIZO: 600054501
tel. č.:   318691134
e-mail:   zs.milin@post.cz
web: www.zsmilin.  cz  

Zřizovatel:   Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín
            tel: 318 691 326, e-mail: obecmilin@volny.cz

Ředitel školy:   Mgr. Pavel Kopecký
e-mail: kopecky@zsmilin.cz

Zástupce ředitele:  Mgr. Jiří Šíp
    e-mail: sip@zsmilin.cz

Koordinátor ŠVP: RNDr. Renata Křížková

Školní klub
IZO: 181023911
Cílová skupina: 4. - 9. ročník

Platnost dokumentu:
Dokument nabývá platnosti 1. 9. 2019

mailto:zs.milin@post.cz
http://www.zsmilin.org/


2. Cíle vzdělávání

Naším cílem je:
• harmonický  rozvoj  osobnosti člověka:  budeme vytvářet  postoje,  které  spočívají  v  úctě  k

ostatním, společně hledat pravidla, podporovat zdravý způsob života
• získání všeobecného přehledu (v návaznosti na učivo)
• pochopení  a  uplatňování  zásad demokracie -   Úmluva o právech dítěte (každý má svoje

práva, ale i povinnosti)
• utváření  vědomí  národní  a  státní  příslušnosti,  ale  i  respektu  k  jiné  etnické,  kulturní  a

náboženské skupině
• pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů 
• získání a uplatňování znalostí o životním prostředí, jeho ochrana: budeme rozvíjet vztah a

chování k životnímu prostředí
• dodržování bezpečnosti a ochrana zdraví

Konkrétní cíle vzdělávání
• šťastné, spokojené dítě, připravené do života
• vést děti k bezpečnosti
• učit děti komunikovat (formou rozhovoru)
• předávat dětem zkušenosti
• rozvíjet jejich představivost, fantazii
• společně hledat pravidla
• usměrňovat chování dětí v různých situacích
• pomáhat si navzájem
• spokojenost rodičů

Cíle jsou podrobně uvedené v obsahu vzdělávání. 

Součástí našich cílů je primární prevence sociálně patologických jevů:

• Vychovávat ke zdravému životnímu stylu: správné stravovací návyky, zdravá skladba potravy,
dodržování pitného režimu dne, dodržování tělesné kultury, zdatnosti, rozvoj citových vazeb
a citové stránky osobnosti, pěstování pracovních návyků a dovedností.

• Posilovat komunikační dovednosti: kultura slovního i mimoslovního projevu, rozvoj slovní
zásoby, schopnost ji používat.

• Zvyšovat  sociální  kompetence:  pěstování  potřebných vědomostí,  dovedností a postojů  v
sociálních vztazích, které vedou 
k  odpovědnosti  za  své  chování  a  přijímání  důsledků  svého  chování,  vedení
k pravdomluvnosti.

• Vychovávat k odstraňování nedostatků v psychické regulaci chování: ovládání negativních
citových reakcí, vypořádání se se stresem, vyrovnat se s nedostatky a neúspěchy, schopnost
najít si své místo   ve skupině a společnosti.

• Formovat životní  postoje: vytváření základního právního vědomí, porozumění,  tolerance,
ochota pomoci, nepodléhat cizím negativním     vlivům.



3. Formy vzdělávání

Činnosti ŠK
• průběžné: co děláme průběžně během celého školního roku - seznámení 

s činností, řádem, poučení o bezpečnosti, chování v jídelně, vycházky, prevence sociálně
patologických jevů

• nabídka spontánních činností: činnosti venku, činnosti v ranním školním klubu 
• individuální: práce s talentovanými dětmi 
• odpočinkové činnosti: klidová činnost, aktivní odpočinek
• příprava na vyučování, didaktické hry, činnosti, které upevňují a rozšiřují získané vědomosti

a poznatky
• příležitostné akce - větší akce ŠK a volnočasové akce školy
• spontánní aktivity - klidové, herní a relaxační aktivity
• sportovní aktivity - sportovní hry a činnosti v době mimo výuku

4. Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončení  vzdělávání

Do ŠK jsou přijímáni žáci  na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky.  Přihláška je
platným dokumentem školského zařízení. Přihlášku obdrží rodiče nebo žáci při zápisu do ŠK, který
se  koná  během  měsíce  září.  Součástí  přihlášky  k výchovné,  zájmové  a  vzdělávací  činnosti  je
písemné sdělení o otvírací době ŠK. Umístění do ŠK není nárokové. Žáci jsou do ŠK přijímáni na
jeden školní rok. Odhlásit se z ŠK lze na základě písemného sdělení rodičů. Žák může být ze ŠK
vyloučen,  pokud soustavně porušuje kázeň,  ohrožuje zdraví  a  bezpečnost svojí  nebo ostatních.
Vyloučení může být nejprve podmínečné na 3 měsíce. O vyloučení žáka rozhoduje ředitel školy.
Osobní  data žáků se zapisují  do školní  matriky a  školní  dokumentace,  vedené podle školského
zákona. 

Po přijetí se na žáky vztahují veškerá práva a povinnosti účastníka zájmového vzdělávání v
ŠK (podle platných právních předpisů - viz přílohy).

5. Podmínky materiální personální, ekonomické, bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví

5.1. Popis materiálních podmínek
            

Školní klub má v budově školy samostatnou místnost - klubovnu s dobrým vybavením pro
zájmovou  činnost  a  se  čtyřmi  počítači  připojenými  na  internet.  Dále  využívá  klub  tělocvičnu,
gymnastický sálek,  počítačovou učebnu,  školní  hřiště a školní  zahradu. Ráno se  žáci  scházejí  v
prostorách klubu ve škole. Materiální podmínky pro školní družinu i školní klub jsou uspokojivé. 



5.2. Popis personálních podmínek

ŠK zajišťují 3 kvalifikované vychovatelky - vedoucí vychovatelka ŠK, dvě vychovatelky, které
pracují  částí  úvazku  v  ŠD  a  částí  úvazku  v ŠK.  Vychovatelky  se  vzájemně   doplňují  ve  svých
specializacích:  výtvarná  činnost,   tělovýchovná  činnost,  pracovní  činnost  a  jiné  nekonvenční
techniky.  Jejich  odborné  zaměření  je  průběžně  prohlubováno  v  akreditovaných  kurzech  a
samostudiem.

5.3. Popis ekonomických podmínek

Platby ŠK se uskutečňují pololetně nebo celoročně jednorázovým příkazem z osobních účtů
nebo přímou platbou na účet základní školy. Úplatu je možné uhradit hotově u hospodářky školy.
Výši úplaty stanoví ředitel školy. 

5.4. Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví

5.4.1. Podmínky pro hygienické a bezpečné působení ŠK
• vhodná  struktura  režimu žáků  s  dostatkem relaxace  a  aktivního pohybu dané  režimem

klubu a skladbou zaměstnání
• zdravé prostředí užívaných prostorů klubu podle platných norem
• ochrana žáků před úrazy 
• výrazné označení  všech nebezpečných předmětů a částí využívaných prostor,  pravidelná

kontrola prostor a zařízení z hlediska bezpečnosti
• dostupnost prostředků první pomoci, kontaktů na lékaře či jiné speciální služby, praktická

dovednost vychovatelek poskytovat první pomoc

5.4.2. Psychosociální podmínky
• vytváření pohody prostředí, příznivé sociální klima - úcta, tolerance, uznání, spolupráce a

pomoc druhému
• respekt potřebám jedince a jeho osobním problémům - všestranný prospěch žáka
• věková přiměřenost a motivující hodnocení - respekt k individualitě žáka, dostatečná zpětná

vazba
• ochrana žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy
• spoluúčast žáků na životě klubu a školy
• včasná informovanost žáků i jejich rodičů o činnosti ŠK a o jejich vnitřním řádu

5.4.3. Vnitřní řád
Vnitřní řád ŠK stanovuje pravidla chování žáků ve ŠK, práva a povinnosti žáků, zákonných

zástupců a další ustanovení. Řády jsou celoročně vyvěšeny na přístupných místech a na webových
stránkách školy a jsou s nimi prokazatelně seznámeni žáci i zákonní zástupci. Jsou přílohou ŠVP.  Žáci
jsou  průběžně  během  celého  školního  roku  poučováni  o  bezpečnosti   při  pobytu  ve  ŠK,  při
činnostech, vycházkách i jiných akcích. Obecná pravidla chování stanoví školní řád základní školy. 



6. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními potřebami 

Žákům  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  bude  podle  stupně  a charakteru  jejich
znevýhodnění  při  jejich  začleňování  do  volnočasových  aktivit  věnována  průběžná  zvláštní
pozornost  a  budou  zohledněna  doporučená  opatření.  Podmínky  žákům  s  SVP  zajišťujeme
individuálním přístupem, přizpůsobujeme požadavky podle schopností a možností každého žáka,
respektujeme  individuální  tempo,  posilujeme  motivaci,  používáme  odlišné  metody  hodnocení,
spolupracujeme se zákonnými zástupci.  Také využíváme vhodné sportovní aktivity. 

Pro rozvoj talentovaných žáků bude nabízet ŠK další doplňkové aktivity v oblastech jejich
zájmů. Svoje zájmy mohou rozvíjet také v zájmových kroužcích organizovaných školou.

7. Délka a časový plán vzdělávání
 

Vzdělávací program ŠK volně navazuje na vzdělávací program ŠD s uzpůsobením pro starší
žáky a s ohledem na volnější činnost školního klubu. Je sestaven pro žáky 4. až 9. ročníku vždy na
jeden školní rok. Časový plán zahrnuje činnosti, ze kterých vybíráme podle aktuálního věkového
složení žáků a jejich potřeb.

8. Obsah vzdělávání
 

Školní  vzdělávací  program  ŠK  vychází  především  ze  vzdělávacích  oborů  základního
vzdělávání  Člověk  a  jeho  svět,  Člověk  a  společnost,  Člověk  a  příroda, Jazyk  a  jazyková
komunikace, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, Umění a kultura,
Člověk a zdraví, Člověk a svět práce. 

ŠVP  ŠK rozvíjí a posiluje tyto  kompetence:

• Kompetence k učení: žák se snaží započatou práci dokončit, klade si otázky, hledá na ně
odpovědi. Získané vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje je           v praktických situacích
a v dalším učení,  samostatně pozoruje a experimentuje.  Vyhledává informace z různých
pramenů a zdrojů. 

• Kompetence k řešení problémů: žák si všímá dění okolo, snaží se řešit situace, při řešení
užívá  logické,  matematické,  empirické  postupy.  Chápe,  že  vyhýbání  se  řešení  problému
nevede k cíli. Započaté činnosti dokončuje. 

• Kompetence komunikativní: žák ovládá řeč, vyjadřuje sdělení, myšlenky a otázky, odpovědi
vhodně  formulovanými  větami.  Komunikuje  bez  ostychu s  vrstevníky  i  dospělými
kultivovaně.

• Kompetence  činnostní  a  občanské:  žák  se  učí  plánovat,  organizovat,  řídit  a hodnotit,
odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem. Uvědomuje
si  práva svá i  druhých. Chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí
(přírodní a společenské), dbá na své osobní zdraví i zdraví druhých. 



• Kompetence k trávení volného času: žák se orientuje v možnostech smysluplného trávení
volného času,  umí  si  vybrat  zájmové činnosti dle  vlastních dispozic.  Rozvíjí  své  zájmy v
organizovaných  skupinách  i v individuálních  činnostech.  Dokáže  odmítnout  nevhodnou
nabídku volného času. 

Obsah vzdělávání ve školním klubu vychází ze vzdělávacího obsahu školní družiny a navazuje
na něj s přihlédnutím k vyššímu věku žáků. Důraz je kladen také na spolupráci mladších a starších
žáků, některé aktivity jsou společné pro školní družinu a školní klub a žáci si  vzájemně při nich
pomáhají. 

Tabulky obsahu vzdělávání:

Školní klub

OBDOBÍ CÍLE VÝSTUPY AKTIVITY

Podzim:

září, říjen, listopad

• Společně sestavit pravidla 
chování v ŠK

• seznámit žáky s řádem ŠK
• vést žáky k bezpečnému 

chování
• seznámit žáky  

s prostředím ŠK
• vytvářet kladný vztah 

k přírodě
• vést žáky k hygienickým 

návykům 
• rozvíjet kladný vztah k 

přírodě
• vést žáky k  vhodným 

pracovním návykům
• předat žákům zásady 

společenského chování 
• navodit příjemnou 

atmosféru
• vést žáky k samostatnosti
• rozvíjet estetické cítění

• Dokáže respektovat 
pravidla

• chová se bezpečně 
a ohleduplně

• zná a respektuje řád ŠK
• zná školní prostředí 
• umí komunikovat
• zvládá hygienické návyky 
• chová se fair play 
• dodržuje pravidla 

při sportovních hrách
• zazpívá písničku
• umí se prosadit
• rozvíjí kreativitu
• chápe a dodržuje zásady 

společenského chování
• ví, kde hledat pomoc
• umí pracovat s přírodními 

materiály

• Seznamovací hry
• psychosociální hry
• stolní hry
• pohybové hry 
• míčové hry
• komunitní kruh
• kreativní hry
• pozorování podzimní 

přírody
• výrobky z přírodních 

materiálů
• kresba, malba - podzimní 

tématika
• hudebně pohybové hry
• vyrábění na adventní 

jarmark

Zima:

prosinec, leden, únor

• navodit přátelskou 
atmosféru

• upevnit tradice
• posilovat vztahy založené 

na důvěře a pocitu vzájemné 
sounáležitosti 

• učit žáky vyrábět vánoční 
přání a  dárky 

• upevňovat vztahy ke starší 
generaci

• rozvíjet fantazii, 
představivost a estetické 
cítění

• rozvíjet sociální cítění
• rozvíjet kladný vztah 

k přírodě
• rozvíjet smyslové vnímání a

prostorové cítění
• rozvíjet logické myšlení

• dokáže vyrobit vánoční 
přání a dárek

• umí dělat radost druhým
• zná vánoční tradice
• projevuje sociální cítění
• pracuje s počítačem
• dokáže respektovat 

individualitu druhých
• umí vyjádřit své myšlenky, 

názory, pocity
• nenechá se odradit 

nezdarem
• používá logické myšlení

• mikulášská besídka
•  jarmark
• výroba vánočních přání 
• výroba dárků 
• nácvik vánočních koled
• výroba dárků a přání 

pro seniory  
• vánoční besídka
• Tříkrálová sbírka
• pozorování zimní přírody
• malba, kresba - zimní 

tématika
• komunitní kruh
• sociální hry
• výroba masek 
•  hry k rozvoji logického 

myšlení  a znalostí



Jaro:

březen duben, květen

• pozorovat proměny přírody
na jaře

• pojmenovat zvířata a jejich 
mláďata

• poznávat velikonoční 
tradice

• rozvíjet fantasii, 
představivost a estetické 
cítění

• rozvíjet manuální zručnost
• naučit žáky třídit odpad 

a chovat se ohleduplně 
k životnímu prostředí

• dokáže navázat kontakt 
s okolním světem

• chápe proměny přírody 
na jaře

• zná velikonoční tradice
• zvládne vytvořit výrobek 

s velikonoční tématikou
• dokončí započatou práci
• umí prezentovat svoji práci
• umí hospodařit 

s materiálem
• dokáže udržovat pořádek 

na pracovním místě 
i ve svých věcech

• raduje se ze své práce 
• umí třídit  odpad

• vycházky do okolí a přírody
• komunitní kruh
• sociálně psychologické hry
• výrobky z různých druhů 

materiálů a papíru
• Den Země -  zapojení 

do akcí ZŠ
• ekologické hry
• společenské hry
• Den matek - výroba přání, 
• jarní témata
• pohybové hry
• míčové hry

Léto:

červen

• rozvíjet u žáků 
samostatnost

• zhodnotit dovednosti žáků
• rozvíjet všeobecné znalosti 

žáků
• naučit žáky pečovat o své 

zdraví

• nenechá se odradit 
nezdarem

• je samostatný
• zvládá práci ve skupině
• přijímá a dodržuje 

dohodnutá pravidla
• rozpozná nevhodné

 a rizikové chování, 
uvědomuje si následky

• dokáže rozpoznat klady 
a zápory své osobnosti

• zvládá základy zdravovědy 
a ví, kde hledat pomoc

• Den dětí -  soutěže, 
program pro děti

• olympiáda
• vědomostní kvíz
• pohybové a míčové hry
• vycházky
• komunitní kruh



Přílohy

Právní předpisy pro činnost školských zařízení - v platném znění
• Zákon  č.  561/2004  Sb.,  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším odborném a  jiném

vzdělávání (školský zákon)
• Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a

o předávání  údajů z dokumentace škol    a školských zařízení a ze školní matriky ( vyhláška o
dokumentaci škol a školských zařízení)

• Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
• Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
• Vyhláška  č.  55/2005  Sb.,  o  podmínkách  organizace  a  financování  soutěží  a  přehlídek  v

zájmovém vzdělávání
• Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
• Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
• Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
• Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
• Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a

školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
• Zákon  č.  258/2000  Sb.,  o  ochraně  veřejného  zdraví  a  o  změně  některých  souvisejících

zákonů
• Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory 

a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí  a mladistvých
• Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
• Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
• Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
• Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
• Vyhláška č. 17/2004 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a

výkonu inspekční činnosti
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce



Vnitřní řád školního klubu

Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy 
pro školské zařízení školní klub tento vnitřní řád školního klubu. 

• Poslání školního klubu
Školní  klub  se  ve  své  činnosti řídí  zejména vyhláškou  č.  74/2005  Sb.,  o  zájmovém vzdělávání,
v platném  znění.  ŠK  tvoří  ve  dnech  školního  vyučování  mezistupeň  mezi  výukou  ve  škole  a
výchovou v rodině. ŠK není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ho odlišují od
školního vyučování. Hlavním posláním ŠK je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace
žáků, částečně také dohledu nad žáky.
Činnost klubu je určena přednostně pro žáky druhého stupně základní školy. 
K  docházce mohou být přijati i žáci prvního stupně základní školy, pokud nejsou přijati k činnosti 
družiny. Činností vykonávané klubem se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné 
denní docházce do klubu. Klub může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich 
zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.  Docházka do ŠK může být nepravidelná (ranní 
klub, polední přestávky a odpolední aktivity) nebo pravidelná (zájmové kroužky).

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školním klubu a 
podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

1.1  Žáci  jsou povinni
a) řádně docházet do školního klubu,
b) dodržovat vnitřní řád školního klubu, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž 

byli seznámeni,
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo 

vnitřním řádem,
d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
c) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka  a změny v 

těchto údajích.

1.2 Žák se ve školním klubu chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů 
pedagogických a provozních pracovníků.      

1.3  Žák  chodí  vhodně  a  čistě  upraven  a  oblečen,  s ohledem  na  plánované  činnosti.  Udržuje
prostory školního klubu v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením. 

1.4 Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví
škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).

1.5  Zákonný  zástupce  žáka  je  povinen  doložit  důvody  nepřítomnosti  žáka  nejpozději  do
3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. 



1.6 Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na
svobodu  myšlení,  projevu,  shromažďování,  náboženství,  na  odpočinek  a  dodržování  základních
psychohygienických  podmínek,  má  právo  být  seznámen  se  všemi  předpisy  se  vztahem  k  jeho
pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností
družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

1.7 Žák nenosí do klubu předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost
jeho nebo jiných osob. 

1.8 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům klubu se vždy považují za 
závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

1.9 Zákonní zástupci mají právo:
a) na informace o průběhu a vzdělávání žáka v ŠK
b) na informace o ŠK podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
c) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody 

odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které
toto vzdělávání umožní

d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka

1.10 Povinnosti zákonných zástupců:
a)zajistit, aby žák  docházel do ŠK
b) na vyzvání vychovatelky nebo ředitele školy se osobně účastnit projednání závažných otázek 

týkajících se vzdělávání a chování žáka
c) informovat ŠK o zdravotní způsobilosti žáka a případných změnách zdravotní způsobilosti

1.11 Pravidla vztahů se zaměstnanci školy
a) všichni zaměstnanci školy jsou povinni chránit žáky před všemi formami špatného zacházení, 

sexuálním násilím, využíváním
b) dbají, aby žáci nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými
c) zjistí-li, že je dítě týráno, krutě trestáno nebo je s ním nějak špatně zacházeno, spojí se se všemi 

orgány na pomoc dítěti
d) informace, která zákonný zástupce poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o 

žákovi jsou důvěrné a všichni pracovníci se řídí zákonem č.101/2000 Sb, o ochraně pracovních 
údajů

e) žák zdraví v budově a na školních akcích všechny pracovníky školy a pracovník školy na pozdrav 
odpoví

2. Provoz a vnitřní režim školního klubu      
   
Přihlašování a odhlašování  
2.1  Ve  školním  klubu  je  určena  vychovatelka,  která  zajišťuje  přihlašování  a odhlašování  žáků,
vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.
  
2.2 O přijetí účastníka k činnosti klubu ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti
a další podobných činností spojených s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné 
přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti je písemné 
sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky
 



2.3 Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až leden a únor
až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok zvláštní směrnicí. Platba se prování
převodem na účet školy nebo v hotovosti u hospodářky školy.

2. 4 Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v  hmotné nouzi
podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o 
sociálních službách, 

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle 
zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

3. Organizace činnosti školního klubu

3. 1  Provozní doba školního klubu je :
ráno od 7 do 7.30 hodin
během poledních přestávek pro 2. stupeň, ev. i pro 1. stupeň dle potřeby
odpolední aktivity od 13.15 do 15 hodin
zájmové kroužky - mají individuální rozvrh
Provozní  doba  ŠK  se  každý  rok  upravuje  podle  rozvrhu  žáků  a  potřeb  školy  a  je  uvedena  na
přihlášce a na webových stránkách školy.

Doba pobytu žáka se řídí dle provozní doby ŠK. Docházka žáků do ŠK je dobrovolná. Žák bez vědomí
pedagoga nesmí opustit ŠK. Za žáka, který se nedostavil do ŠK, pedagog neodpovídá. Žák může do 
ŠK kdykoliv přijít a kdykoliv samostatně odejít.

3.2  Rozsah  denního  provozu  ŠK  a  rozvrh  činnosti  schvaluje  ředitel  školy  na  návrh  vedoucí
vychovatelky ŠK. 
  
3.3  Klub  realizuje  výchovně  vzdělávací  činnost  ve  výchově  mimo  vyučování  zejména  formou
odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.
  
3.4Činností  klubu  se  mohou  zúčastňovat  i  žáci  nezařazení  do  klubu,  pokud  se  této  činnosti
neúčastní plný počet žáků zařazených do  klubu stanovený pro  skupinu.

3.5 Pokud žák narušuje soustavně vnitřní  řád a činnost školního klubu,  může být  rozhodnutím
ředitele  z  klubu  vyloučen.  Ředitel  může  rozhodnout  o  vyloučení  žáka  ze  ŠK,  pokud  tento  žák
soustavně  nebo  nějakým  významným  projevem  porušil  kázeň  a  pořádek,  ohrožuje  zdraví  a
bezpečnost ostatních nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

  
 4.  Podmínky  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  dětí  a  jejich  ochrany  před  rizikovým
chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

4.1 Všichni žáci se chovají při pobytu ve školním klubu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani
jiných osob.  Žákům není dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván



dozor způsobilou osobou. Každý úraz,  poranění  či  nehodu,  k  níž dojde během pobytu žáků ve
školním klubu, žáci ihned ohlásí. Vychovatelé školního klubu provedou prokazatelné poučení žáků
první den, kdy žák do školního klubu nastoupil.  Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem
činnosti klubu.

4.2 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni 
přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro
předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví.

4.3. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo
jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o
těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody.
Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů
vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či
ošetření jen v doprovodu rodiče či  jiné dospělé osoby.  Třídní  učitelé zajistí,  aby každý žák měl
zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a
domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.  
Při  úrazu  poskytnou  vychovatelky  žákovi  nebo  jiné  osobě  první  pomoc,  zajistí  ošetření  žáka
lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané
formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který
se o něm dověděl první. 

4.4 Za bezpečnost a docházku žáka v zájmovém kroužku odpovídá vedoucí kroužku.

5. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany  žáků 

5.1 U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od
rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody
s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

5.2 Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně své vychovatelce. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí -
ukládání věcí na určené místo. 

6. Dokumentace

Ve školním klubu se vede tato dokumentace:
• písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o

rozsahu docházky
•  přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí,
• celoroční plán činnosti.
• roční hodnocení práce školního klubu jako podklad pro výroční zprávu školy,
• vnitřní řád školního klubu, rozvrh činnosti,
• knihu úrazů a záznamy o úrazech žáků  



7. Evidence žáků

Žáci jsou evidováni:
a) ve školní matrice 
b) v přehledu výchovně-vzdělávací práce
c) v docházkových sešitech pro ranní ŠK
d) v záznamu o docházce do zájmových kroužků  

8. Závěrečná ustanovení

• Kontrolou  provádění  ustanovení  této  směrnice  je  statutárním  orgánem  školy  pověřen
zaměstnanec: vychovatelka školního klubu

• Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.


