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Kontakt ŠK: mobilní tel. 733 133 459 

  tel. 577 341 304  

Užívané místnosti  ŠK 

Školní klub pro svoji činnost vyuţívá školní informační centrum v budově prvního stupně a  učebnu 

v hlavní budově školy – Školní informační centrum. Dále vyuţívá prostory v dřevěném pavilonu, 

tělocvičnu, školní hřiště s umělým povrchem. 

Provoz a organizace činnosti školního klubu  

 ŠK na hlavní budově: dopoledne v době před vyučováním, hlavní přestávky mezi vyučovacími 

hodinami, odpoledne individuálně dle aktuálního rozvrhu.  

 Zájmové krouţky probíhají v předem určených prostorách školy a školní druţiny od 13.00 – 16.00. 

 Organizuje-li ŠK činnosti, které překračují rámec pracovní doby, informují vychovatelky rodiče 

písemně.  

 Odchází-li vychovatelka se ţáky mimo ŠK, umístí na viditelném místě cedulku s touto informací.  

 Provoz školního klubu není o prázdninách realizován s výjimkou jednorázových akcí zájmových 

útvarů, o kterých jsou rodiče v předstihu informováni a poţádáni o souhlas s účastí. 

Formy zájmového vzdělávání  

 Zájmové vzdělávání se uskutečňuje:  

 pravidelnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou činností  

 příleţitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností mimo místo 

činnosti zájmového vzdělávání  

 další činností spojenou s pobytem mimo místo činnosti zájmového vzdělávání  

 osvětovou činností různého charakteru (výchova ke zdraví, výchova EVVO, výchova  

k  prevenci sociálně patologických jevů, atd.).  

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve ŠK 

 Ţáci jsou opakovaně poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví ve škole, školním klubu i mimo školu. 

Ţáci dodrţují Školní řád ZŠ Slavičín – Vlára a Vnitřní řád ŠK zejména s ohledem na bezpečnost 

svou i ostatních ţáků. 

 Rodiče informují vychovatelku ŠK o změně zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu 

dítěte, pokud můţe mít vliv na účast dítěte na výchovných a vzdělávacích činnostech klubu. 

 Ţák nesmí opustit činnost klubu bez souhlasu vychovatelky nebo vedoucího zájmového útvaru. 

 Ţáci nemanipulují s elektrickými přístroji (např. audio a videotechnika, počítače) a el. zásuvkami. 

Případnou závadu ohlásí vychovatelce ŠK. 

 Ţáci jsou povinni ihned hlásit školní úraz nebo ztrátu věci. 

Pitný režim 

 Ţáci si mohou přinést vlastní nápoje v lahvích.  

 Ve školním klubu na prvním stupni je zajištěn pitný reţim.  
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Zakázané předměty při činnosti ŠK 

 Ţáci mají zákaz nosit předměty, které by mohly ohrozit zdraví, bezpečnost nebo 

mravní výchovu sebe samého nebo jiných osob. Nesmí nosit také cenné předměty, které 

nepotřebuje k výuce a větší obnosy peněz. 

 Pouţívání mobilního telefonu ve školním klubu není dovoleno. Při pobytu v ŠK je ţák povinen 

mobil uloţit jej do aktovky. Ţák ve všech prostorách školy (ve vyučování i mimo výuku) nesmí 

fotografovat ţádné osoby nebo pořizovat jejich videozáznam. Ustanovení týkající se mobilních 

telefonů platí i po dobu školních akcí organizovaných v době vyučování. 

Přihlašování žáků do  ŠK a podmínky docházky do  ŠK 

 Ţák je přihlášen do ŠK po odevzdání řádně vyplněného, rodiči podepsaného zápisního lístku, 

příchod a odchod je individuální, zaznamenán v docházkovém sešitě. 

 Docházka přihlášených ţáků je povinná, kaţdou nepřítomnost je nutno řádně omluvit. 

 Změna v uvolnění se povoluje pouze na písemnou ţádost zákonných zástupců. Písemná ţádost 

musí obsahovat jméno ţáka, datum, čas odchodu, podpis zákonných zástupců a hlavně 

informaci, zda ţák odchází sám/a/ nebo v doprovodu pověřené osoby, bez těchto údajů je ţádost 

neplatná. V mimořádných odůvodněných případech lze telefonicky sdělit změnu v čase nebo 

osobě doprovázející ţáka. 

 Školní klub nezodpovídá za bezpečnost ţáka v případě jeho samovolného odchodu bez 

písemného sdělení rodičů nebo vědomí vychovatelky. 

 Činností ŠK se mohou zúčastňovat i ţáci do klubu nepřihlášení. 

 Z rozhodnutí vedení školy mohou být do ŠK dočasně umístěni i ţáci, kteří do ní nejsou 

přihlášeni (např. při neplánovaném přerušení vyučování, odpadnutí výuky, dělené hodiny…). 

 Dojíţdějící ţáci odcházejí samostatně na autobus dle aktuálního jízdního řádu a dbají o svou 

bezpečnost během cesty. 

Ukončování vzdělávání  

 Ţáci jsou do ŠK přijímáni vţdy na jeden školní rok. Ţáky je moţné ze ŠK odhlásit kdykoliv 

během školního roku. Formulář je dostupný na stránkách školy.   

 Ředitel školy můţe ţáka ze ŠK vyloučit při opakovaném nedodrţování Vnitřního řádu školního 

klubu.  

Pravidla kontaktu se zákonnými zástupci 

 Vychovatelky kontaktují v případě nutnosti zákonné zástupce telefonicky.  

 Rodiče vyuţívají ke kontaktu s vychovatelkami dobu mimo provoz ŠK po předchozí domluvě 

Dále je moţná písemná komunikace v informačním systému EduPage, nebo e-mailem. 

 Pokud dojde u rodičů k úpravě práv a povinností k dítěti, sdělí rodič tuto skutečnost.  

Práva a povinnosti žáků 

 Podílí se na tvorbě měsíčních plánů a hodnocení denních činností. 

 Účastní se činností. 

 Vyuţívají pomůcky a prostředky, které jsou jim určeny. 

 Zvou na akce své rodiče a rodinné příslušníky. 

 Mají právo se ke všemu vyjadřovat a být vyslyšeni vychovatelkou, či jiným pedagogickým 

pracovníkem. 
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 Ţáci mají právo na ochranu pře sociálně patologickými jevy, projevy šikany, diskriminace, 

nepřátelství nebo násilí. 

 Řádně dochází do ŠK dodrţují Vnitřní řád ŠK, se kterým byli seznámeni. 

 Dodrţují pravidla slušného chování a pokyny pedagogických pracovníků. 

 Mají povinnost předcházet náznakům agresivity a všem způsobům šikanování. 

 Šetrně zachází s majetkem ŠK a svých spoluţáků. 

 Ţáci respektují pokyny vychovatelek vydané v souladu se školním nebo vnitřním řádem. 

 Ţáci bez vědomí vychovatelky neopouští ŠK. 

 Ţáci neprodleně hlásí vychovatelce kaţdé zranění při činnostech. 

 Ţáci informují o zdravotních obtíţích nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít 

vliv na průběh vzdělávání. 

 Ţáci neodkladně vychovatelce nahlásí ztrátu osobních věcí. 

 Ţáci ŠK jsou povinni hlásit vychovatelce jakýkoliv odchod z oddělení. 

 Ţáci nenosí do ŠK cenné věci. 

 Ţáci nesmí mít aktivovány a nesmí pouţívat jakékoliv záznamové či zvukové zařízení  

(např.: mobilní telefon, mobilní hudební přehrávač, fotoaparát, diktafon…). 

 Ţák je povinen dodrţovat aktuálně platná hygienická a epidemiologická nařízení. 

Práva a povinnosti zákonných zástupců 

 Být seznámeni se školským programem i krátkodobými činnostmi. 

 Být informováni o vzdělávání svých dětí ve ŠK. 

 Právo účastnit se některých akcí pro děti. 

 Ochrana osobních údajů je ošetřena v informovaném souhlase pro celou činnost školy. 

 Podávat připomínky a návrhy k činnosti  ŠK. 

 Dbát, aby ţák docházel řádně do ŠK a zájmových útvarů, kde je přihlášen. 

 V případě uvolnění ţáka ze ŠK předloţit řádnou písemnou omluvenku. 

 Řádně a pravdivě vyplnit přihlášku a včas nahlásit změny, včas vyzvedávat své dítě ze zařízení. 

 Seznámit se s vnitřním řádem ŠK. 

 Informovat pracovníky ŠK o zdravotních obtíţích ţáka, které by mohli mít vliv na jeho bezpečí 

během pobytu v zařízení.  

 Dostavit se na pozvání ředitele školy k projednání závaţných přestupků ţáka. 

Časový rozpis činnosti školního klubu 

7.00 – 7.40 ranní klub v ŠIC (odpočinková činnost dle zájmu) 

10.25 – 10.45 hlavní přestávka, volná klubová činnost v ŠIC 

13.00 – 16.00 
odpolední volná klubová činnost – odpočinková činnost, 

řízené zájmové vzdělávání a rekreační činnost, činnost krouţků 
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