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VNITŘNÍ ŘÁD 
Školní klub 

 
I. 

Obecná ustanovení 
 
§1 Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším               
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydává ředitel škola jako statutární              
orgán škol pro školské zařízení školní klub tento vnitřní řád. Tato směrnice určuje pravidla provozu a                
režim školního klubu (ŠK). Školní klub se při své činnosti řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb.                
(školksý zákon a vyhláškou č. 74/2005 SB. o zájmovém vzdělávání, v platném znění.  
 
 

II.  
Obecná organizační ustanovení 

 
§1 Školní družina EDUCAnet - gymnázium, SOŠ a základní škola realizuje výchovně vzdělávací             
činnost mimo dobu vyučování, poskytuje přihlášeným žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový           
program, společenské, kulturní, sportovní akce a výchovu k sociálnímu cítění a respektování lidských             
práv.  
 
§2 Vnitřní řád školního klubu je závazný pro všechny zaměstnance školní družiny a žáky, kteří školní                
klub navštěvují. 
 
§3  Vedoucí školního klubu je Alena Vyčítalová.  
 
§4 EDUCAnet - gymnázium, SOŠ a základní škola nabízí službu školního klubu pro žáky 2. stupně                
(5. - 9. tříd). 
 
§5 Školní klub se realizuje v následujících prostorách: jídelna, 4 oddělení určené školní družině              
ve 2. patře školy, prostory kolem školy, hřiště v okolí školy, hudebna umístěná ve 3. patře budovy                 
a cvičná kuchyně umístěná ve 2. patře.  
 
§6 Školní klub je otevřen denně od 13:00 do 16:30. V době prázdnin, státních svátků a ředitelského                 
volna školní družina nefunguje, pokud ředitelka školy neurčí jinak.  
 
§7 Žáci do školního klubu docházejí, po obědě, samostatně. Samostatně také odcházejí podle času na               
zápisovém lístku.  
 
§8 Rodiče a další návštěvníci do učeben školního klubu nevstupují.  
 
 
 
 
 



 

 
III. 

Přihlašování a odhlašování  
 
§1 Podmínky docházky do školního klubu jsou: 
 

a) Odevzdání řádné vyplněné přihlášky. 
b) Zaplacení poplatku za školní klub - platba je stanovena částkou 1 000 Kč ročně, hradí se dle                 

pokynů na účet školy (na celý školní rok pod řádným variabilní symbolem). 
 
§2 Další ujednání: 

a) Předání informací rodičům, agendu docházky žáků do školní družiny zajišťuje vedoucí           
vychovatelka. 

b) O zařazení či vyloučení dětí ze školního klubu rozhoduje zástupkyně ředitele pro 1. stupeň              
ZŠ. 

c) Zákonní zástupci žáka přihlášeného k docházce do ŠK sdělí rozsah docházky a způsob             
odchodu žáka z ŠK (s doprovodem nebo samostatně a v kolik hodin); tyto údaje jsou               
zaznamenány v přihlášce do ŠK.  

 
§3 Odhlášení ze školního klubu je nutno provést písemnou formou na příslušném formuláři.  
 

IV. 
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před 

rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
  
§1 Pro činnost ŠK platí ustanovení o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před                 
rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí uvedení ve školním řádu.             
Pokud ŠK pro svoji činnost využívá odborné učebny, řídí se příslušnými řády těchto učeben. 
 
§2 Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj                   
ani jiných osob. Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud                
nad nimi není vykonávám dozor způsobilou osobou. 
 
§3 Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školním budově, nebo mimo                 
budovu při akci pořádané školou, žáci ihned ohlásí. 
 
§4 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícícho 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. 
 
§5 Podmínky hygienické a bezpečnostní 
- Žáci odcházejí na oběd pod vedením učitele a následně se samostatně přesunou do školního              

klubu. 
- Prostředí užívaných prostorů vyhovuje hygienickým normám. Pomůcky, hry a hračky splňují           

požadavky bezpečnosti.  
- Žáci nesmí bez dozoru manipulovat s jakýmikoliv ostrými či jinak nebezpečnými předměty. 
- Žáci jsou pravidelně poučováni o nebezpečí úrazu, zvláště při pohybu na schodech a pobytu              

venku. 
- Žáci jsou poučeni o chování a bezpečnosti vychovatelem ŠK na začátku školního roku. 
 



 

 
§6 Psychosociální podminky 
- Ve školním klubu je vytvářeno pohodové a příznivé sociální klima, ve vzájemné komunikaci             

panuje otevřenost a partnerství. 
- Žáci jsou vedeni ke vzájemné úctě a toleranci, k empatii, spolupráci a pomoci druhému. 
- Při všech činnostech jsou respektovány potřeby jedince. 
- Činnost vychází ze zájmů účastníků a osvojování si toho, co má pro ně praktický smysl, co vede                 

k praktické zkušenosti, vše je vedeno k všestrannému prospěchu dítěte. 
- Náplň činností je věkově přiměřená, hodnocení žáků je motivující a respektující individualitu            

účastníků, vždy zohledňuje individuální možnosti a individuální pokrok a je pro žáky dostatečnou             
zpětnou vazbou.  

- Činnosti ve školním klubu obsahují činnosti zaměřené na problematiku ochrany před násilím,            
šikanou a dalšími patologickými jevy. 

- Účastníci vzdělávání ve školním klubu se spolupodílejí na životě zařízení - společně plánují s              
vychovatelem činnost, učí se sami řídit svoji činnost i činnost ostatních a provádějí následné              
hodnocení činnosti. 

- Rodiče žáků jsou včas informováni o činnosti školního klubu prostřednictvím webové prezentace            
školy. 

V. 
Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků 

 
§1 Žáci jsou povinni zacházet s vybavením školním klubu šetrně. 
 
§2 Místnost školního klubu i své místo udržují v čistotě a pořádku. 
 
§3 Majetek školního klubu chrání před poškozením. 
 
§4 Majetek školního klubu nesmějí žáci odnášet domů. 
 
§5 V případě úmyslného poškození majetku školního klubu budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě               
způsobené škody, v případě opakovaného poškozování majetku školní družiny bude žák za toto             
provinění ze školní družiny vyloučen. 
 
§6 U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob               
žákem je vyžadována úhrada od zákonného zástupce žáka, který poškození způsobil. Při závažnější             
škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody se zákonným zástupce je vznik škody hlášen Policii              
ČR, případně orgánům sociální péče.  
 

VI. 
Pravidla hodnocení 

 
§1 Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školním klubu se vztahují ustanovenéí vyhlášky              
o základním vzdělávání a pravidla hodnocení žáků ZŠ EDUCAnet Praha. 
 
§2 Pokud žák narušuje soustavně školní řád, vnitřní řád školního klubu nebo činnosti ŠK, může být                
rozhodnutím zástupkyně ředitele pro 1. stupeň ZŠ z klubu vyloučen. Zástupkyně ředitele pro 1. stupeň               
ZŠ může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠK, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným               
projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně            
nenavštěvuje ŠK nebo z jiných zvláště závažných důvodů. Dále mohou být důvodem k vyloučení žáka               
ze školního klubu pohledávky úplaty za vzdělávání ve školním klubu. 
 



 

VIII. 
Dokumentace 

 
§1 Ve školním klubu se vede tato dokumentace: 
 
a) Evidence přijatých žáků, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce. 
b) Písemné přihlášky žáků. 
c) Docházkové seznamy. 
d) Celoroční plán činností a roční hodnocení práce školního klubu jako podklad pro výroční zprávu              

školy. 
e) Vnitřní řád školního klubu. 
f) Záznamy z provozních porad. 
g) Kniha úrazů.  
 
 
 

 
 
 

V Praze, dne 31. 7. 2017. 
 

Mgr. Jakub Pour, MBA 
ředitel školy  

 
 
 


