Základní škola Morkovice, příspěvková organizace
17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany
telefon: 573 370 023, e-mail:

skola@zsmorkovice.cz,

IČO: 708 749 30

Vnitřní řád školního klubu
1. Školní klub má právo navštěvovat každý žák Základní školy Morkovice, který
prostřednictvím svých zákonných zástupců podal přihlášku k docházce do školního klubu a
byl přijat.
2. Každý přijatý žák má právo navštěvovat školní klub v otevírací době klubu. V klubu má žák
právo trávit svůj volný čas po vyučování nebo v přestávce na oběd.
3. Školní klub je otevřen ve dnech, kdy probíhá vyučování. To znamená celý školní rok mimo
hlavních prázdnin, vedlejších prázdnin, svátků a ředitelského volna ZŠ Morkovice.
Ředitelka školy může o vedlejších prázdninách a ředitelském volnu nabídnout zákonným
zástupcům žáků pobyt žáků ve školním klubu.
4. Otevírací doba školního klubu je pondělí až pátek od 11:30 do 15:00 hodin.
5. Do místnosti školního klubu žák přichází i z něj odchází samostatně. Při svém příchodu i
odchodu se nahlásí vychovatelce klubu, která jej zapíše do evidenční knihy.
6. Žák má právo v rámci školního klubu navštěvovat kroužky pořádané školním klubem. Do
každého kroužku, který hodlá žák navštěvovat, podá prostřednictvím svých zákonných
zástupců přihlášku a zaplatí paušální poplatek za kroužky na jeden školní rok, který činí
100,-Kč. Pokud žák nesplní tyto povinnosti, nebude mu docházka do kroužku/ů umožněna.
7. Místo a čas konání kroužku stanoví vedoucí kroužku po dohodě s ředitelkou školy. Vedoucí
kroužku vede evidenci docházky žáků, všichni členové kroužku se řídí řády odborných
učeben, ve kterých kroužek probíhá. Kroužek probíhá pouze ve dnech, kdy probíhá
vyučování - to znamená celý školní rok mimo hlavních prázdnin, vedlejších prázdnin,
svátků a ředitelského volna ZŠ Morkovice.
8. Za žáka, který se do školního klubu nebo kroužku nedostavil vychovatelka/vedoucí kroužku
nezodpovídá.
9. Žák má právo využívat zařízení, hry či pomůcky školního klubu. K vybavení a zařízení se
žák chová šetrně, aby dlouho a dobře sloužilo i ostatním. Pokud žák vybavení školy zničí,
má škola právo po jeho zákonných zástupcích požadovat náhradu či opravu věci.
10. V klubu i v kroužcích se žák chová ohleduplně k ostatním a neruší je, dodržuje základní
pravidla slušného chování a komunikace.
11. Pokud je ve školním klubu k dispozici počítač, tablet nebo notebook, pak jsou zakázány
jakékoli hry, které by mohli ohrozit mravní vývoj žáka. O vhodnosti hry rozhodne
vychovatelka v klubu.
12. Bez dovolení vychovatelky / vedoucího kroužku žák nepoužívá žádnou audiovizuální
techniku, počítače a další podobná zařízení. Do elektrických zásuvek žák nesmí připojit
žádné vlastní zařízení (např. nabíječky mobilů).
13. Při docházce do školního klubu / kroužku žák dbá všech pokynů vychovatelky / vedoucího
kroužku. Vychovatelka nebo vedoucí kroužku má právo žákovi přerušit aktivitu, případně
žáka pro porušení chování jednorázově vyloučit.
14. V případě, že žák opakovaně porušuje vnitřní řád školního klubu, může být z klubu či
kroužku vyloučen a další docházka mu nebude umožněna. O vyloučení z klubu či kroužku
rozhodne ředitelka školy.
15. Do místnosti školního klubu a kroužků žák dochází čistě a slušně upraven. Žák neznečišťuje

prostory školního klubu a prostory, ve kterých probíhají kroužky.
16. Do místnosti školního klubu a kroužků chodí žák v přezůvkách, popř. v obuvi a oblečení
odpovídající charakteru činnosti kroužku. V šatně si žák nechává oblečení na ven; aktovku
či batoh s osobními a školními věcmi si však bere do školního klubu i na kroužky s sebou.
17. Ve školním klubu se žák zdržuje v místnosti školního klubu nebo v prostorách určených
vychovatelkou klubu. V kroužku se žák zdržuje jen v prostorách určených vedoucím
kroužku a používá jen pomůcky a vybavení určené vedoucím kroužku.
18. Při pobytu v klubu a kroužku se žák chová tak, aby neohrozil zdraví svoje ani svých
spolužáků či jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu žák ihned ohlásí vychovatelce/
vedoucímu kroužku.
19. Do školního klubu a do kroužků žák nepřináší ani neužívá/nepožívá žádné věci/látky, které
by mohly ohrozit zdraví (alkohol, drogy, cigarety, chemikálie), způsobit úraz (zbraně,
pyrotechniku apod.) nebo ohrozit mravní výchovu žáků (vulgární texty, nevhodnou hudbu,
pornografické materiály apod.). Kouření, pití alkoholu a užívání omamných látek je ve
školním klubu a při kroužcích výslovně zakázáno
20. V případě náhlé nevolnosti, zhoršení zdravotního stavu nebo lehkého úrazu budou žákovi
zákonní zástupci vyrozuměni a jsou povinni si jej vyzvednout v kanceláři školy nebo se
domluvit s vychovatelkou školního klubu respektive vedoucím kroužku na jiném postupu. V
naléhavých případech škola žákovi po dohodě se zákonným zástupcem zajistí odborné
lékařské ošetření. Není -li možno se v tomto případě se zákonným zástupcem žáka spojit,
jedná škola v nejlepším zájmu žáka sama.
21. Pro činnost školního klubu platí stejná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví jako při
ostatních činnostech organizovaných školou. Žáci přihlášení k činnosti školního klubu nebo
kroužku jsou poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví vychovatelkou/vedoucím kroužku a
záznam o poučení je uveden v evidenci docházky.
22. Žák a zákonní zástupci žáka jsou při zápisu seznámeni s řádem školní družiny.

V Morkovicích 30.3.2017
Mgr. Jana Teriaki
ředitelka školy

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.
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