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Základní škola a mateřská škola, Ostrava – Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková 

organizace  
se sídlem Horymírova 2978/100, 700 30, Ostrava – Zábřeh  

  

VNITŘNÍ ŘÁD 

ŠKOLNÍ KLUB 

Horymírova 98, Ostrava - Zábřeh 

 

Vypracoval:  Renáta Bůžková, vedoucí vychovatelka   

Schválil:  Mgr. Miroslava Škaldová, ředitelka školy   

Řád nabývá platnosti ode dne:  21. 12. 2021 

Řád nabývá účinnosti ode dne:  21. 12. 2021 

Spisový znak: 2.1.1. 

Skartační znak: A5 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které 

tvoří součást tohoto předpisu.  
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Provoz školního klubu je vymezen denně formou pravidelných zájmových činností od 6:55 

do 7:50 hodin a od 14:00 hodin do 16:45 hodin. 

1. Provoz klubu probíhá v budově školy (učebny, tělocvična, cvičná kuchyně), v budově 
školní družiny (třídy, keramická dílna, výtvarná dílna) a na školním hřišti formou 
zájmových kroužků. Ve výjimečných případech (sportovní, kulturní, zábavné akce) jsou 
činnosti mimo areál školy. 

2. Každý žák 2. stupně základní školy má právo stát se členem školního klubu. V případě 
zájmu mohou zájmové činnosti klubu navštěvovat i žáci 5. ročníků. Všichni žáci, kteří 
se účastní zájmových činností, musí být řádnými členy školního klubu. Žák je do klubu 
přihlášen na základě řádně a pravdivě vyplněné přihlášky. Ukončení docházky do 
školního klubu jsou rodiče povinni písemně oznámit. 

3. Kapacita školního klubu je 65 žáků. Není-li zájmový kroužek zcela naplněn, může 
kroužek navštěvovat také žák nižšího ročníku, který je řádně přihlášen do školní družiny. 
Zájmové činnosti kroužků se naplňují do počtu 30 žáků. 

4. Úhrada platby za ŠK se provádí jednorázovou platbou na dobu 8 měsíců (v době od 
října do června) a je splatná předem. Při výběru do 2 kroužků jednorázovou platbou 
400,- Kč, v případě 3 a více kroužků jednorázovou platbou 800,- Kč. 

5. Výše úplaty se řídí „Stanovením výše školného pro daný školní rok“. Rodiče platí 
bezhotovostním způsobem, ve výjimečných případech do pokladny školy. Každému 
žákovi je pro účel plateb přidělen variabilní symbol. Vedoucí vychovatelka kontroluje 
placení úhrady v součinnosti s ekonomkou školy. 

6. Zákonným zástupcům může být úplata za ŠK snížena nebo prominuta, 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, nebo 

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. 

Ředitelka školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a 
dle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodne o snížení 
nebo prominutí úplaty. 
 

7. Úplata za školní klub je stanovena pro výběr do 2 kroužků ve výši 50,- Kč na měsíc, 
v případě 3 a více kroužků ve výši 100,- Kč měsíčně. 

 

8. Platbu za ŠK lze vrátit jen v případě, že je žák z docházky řádně omluven na celý měsíc 
z důvodu nemoci. Platba se převádí na účet zákonného zástupce. 

 

9. Pedagog, který vede zájmový kroužek, je povinen seznámit žáky s provozním řádem dané 
učebny a poučit žáky o bezpečném chování při činnostech (tělocvična, keramická dílna aj.) 
a sám dohlíží na bezpečnost žáků. 

10. Žáci jsou povinni respektovat pokyny vedoucích zájmových kroužků a dodržovat Vnitřní 
řád školního klubu a Provozní řády odborných učeben. Pokud žák soustavně porušuje 
kázeň a ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních žáků, nedodržuje řád školního klubu a 
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svým chováním a jednáním narušuje činnosti, bude tyto skutečnosti projednávat ředitelka 
školy se zákonnými zástupci. O tomto projednání musí být vyhotoven písemný záznam. 

 
11. Vedoucí zájmových kroužků v případě náhlého onemocnění žáka informuje bez 

zbytečných průtahů jeho rodiče. Při úrazu je žák povinen ihned nahlásit tuto událost 
vedoucímu kroužku nebo jinému zaměstnanci školy. Vedoucí kroužku poskytne žákovi 
první pomoc a vyrozumí zákonného zástupce, který si musí zajistit vyzvednutí žáka a další 
lékařské ošetření, pokud to charakter úrazu vyžaduje. Úraz žáka se zapíše do knihy úrazů. 
Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu ve ŠK, neprodleně zaznamená 
vedoucí kroužku do knihy úrazů a následně informuje vedoucí ŠD. Každý úraz musí být 
oznámen neprodleně, nejpozději před odchodem (vyzvednutím) žáka ze školního klubu.  

 

12. Všichni žáci se při pobytu v ŠK chovají tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných 
osob. Žáci se pohybují pouze ve vymezených prostorách určených pro zájmovou činnost 
(např. tělocvična, keramická dílna aj.). Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během 
pobytu, neprodleně ohlásí vedoucímu zájmového kroužku. 

 
13. Pro činnost ŠK platí stejná ustanovení o BOZ jako ve školním řádu a v souladu 

s bezpečnostními předpisy školy. Pokud ŠK pro svoji činnost využívá odborné učebny 
(např. tělocvična, cvičná kuchyňka, keramická dílna), řídí se příslušnými provozními řády 
daných učeben. Žáci přihlášení do ŠK jsou poučeni o BOZ a záznam o poučení je uveden 
v „Záznamech o práci v zájmovém útvaru ŠK“ jednotlivých kroužků. 

 
14. Provoz školního klubu může být dodatečně upravován (dle týdenního programu nebo 

plánovaných akcí atd.). 
 

15. Žáci přichází do klubu individuálně nejpozději 5 minut před zahájením činnosti zájmového 
kroužku, který žák navštěvuje. V případě dřívější doby odchodu ze zájmové kroužku je 
nezbytný písemný souhlas zákonného zástupce na vyplněné žádance, která musí být 
vedoucímu kroužku předána, a to na každý den dřívějšího odchodu samostatně. Na jiné 
formy žádosti nebude brán zřetel a odchod žákovi bude umožněn až po ukončení 
zájmového útvaru dle plánovaného časového rozvrhu. 

 
16. Se zařízením v odborných učebnách žáci zachází šetrně a udržují je v pořádku a čistotě. 

Zjištěné závady se hlásí vedoucímu kroužku. Každou svévolně způsobenou škodu 
(poškození majetku) nebo škodu způsobenou vlastní nedbalostí jsou zákonní zástupci 
povinni uhradit nebo uvést do původního stavu na své náklady. 

 
17. Žákům je zakázáno nosit do školního klubu cenné předměty, větší finanční částky a jiné 

(především nebezpečné) předměty s výukou nesouvisející. ŠK nemá odpovědnost za 
ztrátu nebo poškození cenných věcí a finanční hotovosti. Tyto věci nejsou povahou určeny 
k odkládání, a proto školní klub neurčuje žádné odkládací místo. 

 
18. Při zápisu do školního klubu jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně seznámeni s tímto 

„Vnitřním řádem školního klubu“, který je celoročně k dispozici na webových stránkách 
školy. Svým podpisem v přihlášce do ŠK stvrzují, že jej četli a porozuměli jeho obsahu. 

 

Vnitřní řád školního klubu nabývá účinnosti dnem 21. prosince 2021. 

                                                                                                   ..…………………………….. 
         Mgr. Miroslava Škaldová 

                   ředitelka školy 


