Zakladní škola a mateřská škola Domažlice, příspěvková otganizace, Msgre B. Staška 232,
344 01Domažlice

VrYrv,

VNITRI{I RAD SKOINIHO KLUBU
1.

pRÁvA A poVINNosTI ŽÁI<Ú

tt

tZ

Žacimají právo

-

na zé4movévzdé|ávání
na školskéslužby podle školskéhozákona
na ochranu zdtavi a ochranu před jakoukoli formou diskiminace a násilí
nasvobodu myšlení,projevu, shromažďování, náboženství
na odpočinek a dodržování základnich psychohygienických podmínek
být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školském

zařízení

Žacijsou povinni

-

dodržovat předpisy apokyny školskéhozaíízeníkochraně zdtavi
a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

plnit pokyny pedagogických pracovníků školských zařízenívydané v

souladu

právními předpisy a vnitřním řádem školníhoklubu
ve školním klubu se žak řídípokyny vedoucích zájmových útvarůškolníhoklubu,
řádem školního klubu a školnímřádem
chovat se slušně k dospělým i jiným žák:ůrfl školy, dbát pokynů pedagogických
a provozních pracovníků,dodržovat školnííád aíády odborných učeben, chovat se
tak, aby neohrozili zdraví svoje, anijiných osob
účastnitse činnostíotganizovaných školním klubem-docházka do zájmovych kroužků
je pro přihlášené žáky povinná, odhlásit se žák můževždy ke konci pololetí
chodit do školního klubu vhodně a ěistě upraveni a oblečeni
zacházet se školnímipotřebami šetrně, udržovat své místo a školníprostory v ěistotě a
pořádku, chránit majetek před poškozením
zbezpečnostních důvodůneopouštět školníklub a budovu školy bez vědomí
vedoucích zájmových útvaru školníhoklubu
chránit své zdtavi i zdtavi spolužaků, žé./r;ůmjsou zakázany všechny ěinnosti, které
jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívéní
návykových
a zdtavi škodlivých látek)
kďždý rrraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s ěinností školského
zaíizení,hlásit bezzbyteéného odkladu vedoucím zájmovychútvarů školníhoklubu
nebo jinému zaměstnanci školy
nenosit do školskéhozařízení předměty, které nesouvisí s jeho ěinností a mohly by
ohrozit zdtaví a bezpeěnost jeho nebo jiných osob a je zakázáno s nimi manipulovat
cenné předměty, věetně šperkůa mobilních telefonů odkládají pouze na místa k tomu
určená
s

2.

pRÁvA A povINNosTI zÁxoNNÝcrr zÁsrupců žAxů

2.1Zákonní zástupci mají právo zejména na
- informace o škole podle zákonaó.10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

-

ve znénípozdějšíchpředpisů
nah|ižet do tohoto řádu i dalšíchvnitřních předpisů školy
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatnýchzáležítostížékaajeho
pobytu ve školním klubu
zákonrtí zástupci žák:ůzapsaných do zájmovych útvarůškolního klubu mohou
projednávat své záležitosti s vedoucími těchto útvaru kdykoli v době provozu
zájmových útvarůškolního klubu, po předchozí domluvě i mimo provoz školního
klubu nebo na třídních schůzkách školy

2.2 Zákonný zástupce žáka je povinen
zajistít, aby žák doché.zel řádně do zájmových útvarůškolníhoklubu, do kterých se
přihlásil-za žéka,ktetýbyl ve škole a do zájmových útvarůškolního klubu se
nedostavil, vedoucí neodpovídá
na vyzvání ředitele školy, výchovného poradce, školníhometodika prevence nebo
vedoucích zájmovychútvarů školníhoklubu se osobně zúčastnitprojednaní závažných
otéaektýkajícíchse chování žáka
informovat školskézaŤizení o zdravotní způsobilosti žáka k činnosti ve školním klubu
a piípadných zménách způsobilosti, o zdravotních obtížíchnebo jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na pobyt žákave školním klubu

-

PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ
PRACOVNÍKY
3.

-

S

PEDAGOGICKÝMI

vedoucí zájmovych útvaru školního klubu zajišt'ujíbezpeěnost a ochranu zdtavi žáktt
při činnostech, které přímo souvisejí s ěinností ve školním klubu
hrubé slovní a úmyslnéfyzické útoky žákavtňi pracovníkům školního klubu se
vždy považuji za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem
vedoucí zájmového útvaru školníhoklubu spolupracuje s třídními uěiteli a s rodiči,
podle potřeby je informuje o práci a chování žáka, spoleěně řešívzniklé problémy a
hledá prostředky nápravy

poDMÍNry z,q.rrŠrĚNÍBpzpnčNosrl A ocHRANy zDRAvÍ
žltxůA JEJIcH ocHRANy pŘED RIzIKovÝvr CHovÁNínn a
pŘro pRoJEvy DIsKRIMINACE, NEpŘÁTELSTví NEBO NÁsrl,í
4.

-

zajištění bezpeěnosti žákůběhem pobytu ve školním klubu vychéai z obecných
požadavků na ochranu zdravi a bezpečnosti
za žáka, který byl ve škole a do zájmových útvarůškolního klubu se nedostavil,
vedoucí neodpovídá
žet< je povinen chránit zdravi své a svých spolužaků
ž*. nesmí ve školním klubu uživatnávykové látky (drogy, alkohol, cigarety), stěhovat
nábytek, manipulovat s okny, s audiovizuální technikou, chemikáliemi, elektrickými
spotřebiči a vypínači

5.

žákne§mí do školního klubu nosit větší peněžní hotovost, cenné předměty a předměty
otnožujícízdtaví - zbtané, nože apod., s kterými nesmí manipulovat
žáci jsou povinni řídit se provozními řády jednotlivých učeben
v případě zdravotních obtížínebo útazu ohlásí žák tuto skuteěnost neprodleně
vedoucímu zájmového útvaru, nejpozději do odchodu ze školníhoklubu
ve školním klubu je žékpovinen chovat se v rámci společenských pravidel, vyvaruje
se jakéhokoliv hrubého slovního jednání nebo frzického útoku vůčiostatním žákům, k
dospělým se chová uctivě a slušně
mezi sebou se žáci chovají kamarádsky a přátelsky, velmi přísně bude postihována
šikana
žák je schopen respektovat názoty ostatních a svůj nánot obhájí

PRovoZ A\rNITŘNÍ nnŽrnn

-

_
-

školníklub realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučovaní

formou zájmovýchčinnostídenně v odpoledních hodinách dle následující tabulky
školníklub má po dohodě s vedením školy pro své zájmové ěinnosti možnost vytlžít
specializovaných a odborn.ých učeben školy
školníklub navštěvují přihlášeni žácíz 6. až 9. roěníku a žáci 1. ďž 5. ročníku,kteří
nejsou přihlášení do školnídružiny
rodiěe nebo zákonnizástllpcipřihlašují žákado školníhoklubu vyplněním přihlášky
o přijeti žákarozhoduje ředitel školy
žák, který se během roku chce odhlásit ze školníhoklubu, přinese písemnou odhlášku,
podepsanou zákonným zástupcem
ředitel školy můžerozhodnout o vylouěení žeka ze zájmových útvaru školního klubu,
pokud tento žél<porušil § 22 odst. 1 písm. b) zákona é. 56112004 Sb. ve znéní
pozdějších předpisů, tzn,, že soustavně nebo nějakým význarrtným projevem porušil
kázeň a pořádek, ohrožuje zdtaví a bezpeénost ostatních, nebo z jiných zvláště
závažných důvodů
docházka je pro přihlášené žáky povinná,příchazí včas a pravidelně
žékbezvědomí vedoucích zájmovýchútvarů školníhoklubu školníklub neopouští
za žáka,ktetý opustí školníklub bez vědomí vedoucího nebo se do zájmovych útvarů
školníhoklubu se nedostavil, vedoucí nezodpovídá
ve školním klubu se žák řídípokyny vedoucích zájmových útvarůškolníhoklubu,
školnímřádem, řádem školníhoklubu a respektuje řády využivaných učeben
zapojenížáka do pravidelné činnosti školního klubu jenazékladě rozhodnutí ředitele
školy poskytovano bezplatně
ředitel stanovuje dle § 2 odst. 1 Vyhlášky MŠMTč.74/2005 Sb. v platném znění
bude
způsob evidence účastníků
následujícím způsobem: evidence účastníků
jednotliqf
vedená v třídních knihách
chzájmových útvarůškolního klubu

ředitel stanoví nejvyššípočet účastníků
na 1 pedagogického pracovníka s
ohledem na druh vykonávané činnosti ričastníkůa jejich případné speciální

vzdělávací potřeby, zejména s ohledem na jejich bezpečnost.

Zájmové útvary pro školnírok2U2tl2022

Termín

určeno pro

středa 14:00-15:00
pondělí 14:00-15:00
úterý 13:00-15:00
středa 13:00-15:30
středa 16:00-17:30
pátek 16:00-17:30
pondělí l3:50-14:50

I.+II. stupeň

vvučuiící

Název

psaní všemi deseti

Dufková
Polívka

cvičeníz matematiky
Vfivarka

Schrópferová J.

Basketbal

Prettl

konverzace v německém
iazyce

Turková

9.

ročník

I.+II. stupeň
II. stupeň
I.+II. stupeň

poDMÍNry alclg.lrzpNÍ s MAJETKEM Šror-,yNEBo
šrolsrnHo zAŘíznNí zE sTRANv žÁrů

6.

l.

u každého svévolného poškození nebo zniéenímajetku školy, majetku žaků,učitelůěi
jiných osob žákem
vyžadovéna thtada od zákonných zástupc,ťl žáka, kůetý

je

poškozenízpůsobil
zttáty věcí hlásí žáci neprodleně vedoucímzájmovych útvarůškolníhoklubu
žáci jsou povinni řádně peěovat o propůjčenýmajetek školy, ochraňovat jej před
ztrátou a poškozením

zlvřlnBčNÁ usTANovENÍ

Kontrolou provádění ustanovení tohoto řádu je pověřen zaměstnanec: ZŘŠ Z
2. Vnitřní řád školníhoklubu nabyváúčinnosti dnem: I.9.202t
1.

V Domažlicích,dne t.9.2021
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