Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p.R.,
příspěvková organizace

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 vydáváme pro školní
klub tento vnitřní řád školního klubu.
Tato směrnice určuje pravidla provozu a reţim školního klubu, je závazná pro ţáky, jejich
zákonné zástupce a pedagogické pracovníky.

Poslání školního klubu
Školní klub se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání,
v platném znění. Školní klub je pro ţáky zájmovým vyţitím, místem rozvíjení tvořivosti,
seberealizace, místem poznávání sebe samého a uplatnění ve skupině. Je zdrojem
volnočasových aktivit mimo vyučování. Jednotlivé zájmové krouţky podporují nadání dětí a
vyplňují jejich volný čas, a tím také zastávají nezanedbatelnou roli v prevenci negativních
jevů.

1. Přihlašování
1.1 Ţáci jsou k pravidelné i nepravidelné docházce do zájmových útvarů přihlášeni písemnou
přihláškou, podepsanou rodiči, nebo zákonnými zástupci.
1.2 Do jednotlivých zájmových krouţků docházejí ţáci pravidelně, docházka je evidována
v docházkových listech.
1.3 V případě nepřítomnosti ţáka při činnostech ŠK platí omlouvání ţáků stejně jako ve
školním řádu.
1.4 O zařazení ţáků do zájmových krouţků rozhoduje vedoucí krouţku.
2. Organizace činnosti
2.1 Nepravidelná činnost probíhá po dopoledním vyučování pro ţáky odvolaných hodin a
ţáky čekající na odpolední vyučování.
2.2 Zájmové krouţky probíhají po vyučování jednotlivých tříd, přičemţ v kaţdém krouţku
mohou být zařazení ţáci z různých tříd.
2.3 Zájmové krouţky jsou provozovány v jednotlivých pracovnách podle jejich zaměření.
2.4 Rozsah jednotlivých krouţků schvaluje ředitelka školy.
2.5 Činnosti jednorázových akcí se mohou zúčastňovat i ţáci nezařazení do školního klubu.

3. Bezpečnost a ochrana zdraví (dále jen BOZ)
3.1 Pro činnost ve školním klubu platí stejná ustanovení o BOZ jako ve školním řádu.
3.2 Při vyuţití odborných pracoven (kuchyň, keramická dílna, tělocvična) se řídí ţáci i
vedoucí příslušnými řády pro tyto učebny
3.3 Ţáci jsou poučeni o řádu jednotlivých pracoven a záznam o poučení je uveden v třídních
knihách
3.4 Pokud ţák porušuje školní řád, můţe být ze školního klubu vyloučen
4. Dokumentace
Ve školním klubu se vede tato dokumentace:
- zápisní lístek
- docházková kniha
- třídní kniha
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