
ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU 

1. Přihlašování 

1.1 Do školního klubu se žáci mohou přihlásit k pravidelné docházce do vybraných činností na základě 

vyplněného a podepsaného zápisového lístku (přihlášky) zákonnými zástupci žáka. 

1.2 Po přihlášení je docházka do školního klubu pro žáka závazná = povinná. 

1.3 Vedoucí skupin školního klubu zaznamenávají docházku žáků do třídních knih – záznamu o práci 

v zájmovém útvaru. 

1.4 Před známou nepřítomností žáka ve ŠK rodiče žáka omluví domluvenou formou vedoucímu 

skupiny ŠK. 

1.5 O zařazení žáka do ŠK rozhoduje ředitel školy. 

1.6 Činnosti ŠK se mohou účastnit i žáci 1. stupně, pokud celkový počet dětí v konkrétní skupině ŠK 

nepřekročí počet 25. 

 

2. Odhlašování 

2.1 Do školního klubu se žák přihlašuje na období celého školního roku. Vlastní ukončení docházky do 

ŠK lze realizovat jen o pololetí, tzn. k poslednímu lednu daného roku. Ukončit docházku je možné 

pouze po předložení písemného sdělení zákonných zástupců o ukončení docházky žáka do ŠK a to 

minimálně týden před pololetím. Ukončit docházku v jiných termínech není možné. Výjimkou je 

pouze ukončení docházky do ZŠ. 

 

3. Organizace činnosti 

3.1 Skupiny ŠK mají stanovené přesné termíny a dobu trvání. 

3.2 Do jedné skupiny ŠK může být zapsáno max. 25. žáků. Výjimku z počtu uděluje ředitel školy.  

3.3 Do ŠK žáci dochází samostatně – těsně před zahájením činnosti. Ze ŠK odchází samostatně. 

3.4 ŠK realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových, 

rekreačních  a  zájmových činností. 

3.5 ŠK může organizovat společné akce se školní družinou. 

3.6. ŠK může organizovat společné akce pro děti a rodiče, a to i o víkendech a školních prázdninách. 

 

 



4. Dokumentace 

4.1 Ve školním klubu se vede tato dokumentace: 

 - zápisový lístek pro žáky (přihláška), kteří jsou zapsáni k pravidelné docházce 

 - písemné sdělení zákonných zástupců žáka o ukončení docházky do ŠK 

- evidence docházky a přehled práce se vede v třídní knize - Záznam o práci v zájmovém   

útvaru (hlavička se doplní názvem skupiny ŠK) 

 

5. Péče o bezpečnost žáků 

5.1 Za bezpečnost žáků ve ŠK odpovídají vedoucí skupiny ŠK, a to od příchodu až do odchodu žáka ze 

školního klubu 

5.2 Žáci jsou v klubu povinni řídit se pokyny vedoucího skupiny ŠK, dodržovat pravidla klubového a 

školního řádu, zachovávat kázeň a chovat se ohleduplně ke spolužákům. 

5.3 Při nevhodném chování žáka je vedoucí skupiny ŠK oprávněn ho vykázat z prostor či činnosti ŠK. 

5.4 Pokud žák závažným způsobem porušuje vnitřní řád školního klubu či ohrožuje zdraví své nebo 

ostatních žáků, může být rozhodnutím ředitele školy z klubu vyloučen. 

5.5 Vedoucí skupin školního klubu jsou povinni dohlédnout, aby všichni žáci po odchodu ze ŠK 

skutečně opustili budovu školy. 

 

6. Financování 

6.1 Úplata za docházku do ŠK je stanovena ve výši 40,-Kč za školní rok (20,-Kč za pololetí). Po 

zaplacení úplaty může žák navštěvovat libovolný počet kroužků. 

6.2 Cenu za kroužek ve ŠK lze v případě vysoké materiálové náročnosti navýšit o příspěvek na 

pomůcky nebo materiál. 

 

 

 

 

 


