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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU
I. Úvodní ustanovení
1. Vnitřní řád školního klubu se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školským zákonem) a
vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Určuje pravidla činnosti, stanoví
režim školního klubu (ŠK), práva a povinnosti účastníků a další skutečnosti, je
závazný pro účastníky školního klubu a má informativní funkci pro rodiče.
2. Činnost školního klubu vykonává ŠPO Gymnázium Suverénního řádu maltézských
rytířů ve Skutči (dále jen ŠPO). ŠK je umístěn v budově sousedící s budovou střední
školy, jejíž činnost vykonává ŠPO (dále jen školy) ve školním dvoře. Kromě prostor
určených pro ŠK, jsou zde prostory pro výuku a prostory pro ubytovnu. ŠK využívá
prostor počítačové učebny, studovny, tělocvičny a multifunkčních prostor čajovny.
II. Poslání školního klubu
1. Školní klub uskutečňuje výchovně vzdělávací, rekreační a další aktivity pro účastníky
v jejich volném čase. Klub má možnost pro svoji činnost využívat, se souhlasem
ředitele školy, zařízení, prostory a vybavení školy. Může využívat i další zařízení
mimo školu.
2. Hlavním posláním školního klubu je nabídka pozitivních alternativ zájmové činnosti,
odpočinku a rekreace účastníků. Do činnosti ŠK se mohou zapojovat účastníci podle
jejího charakteru. Buď volně na spontánní, příležitostné a další obdobné aktivity, nebo
závazně do pravidelných zájmových útvarů resp. zájmových kroužků.
3. Výchovnou činností ve ŠK se prolíná primární prevence sociálně patologických jevů.
Program ŠK je určen vždy na týden dopředu. Účastníci jsou o něm informováni
na nástěnce přímo ve ŠK.
4. Kromě každodenních činností ŠK, jako je práce na PC, hraní stolního fotbalu, různé
hry, odpočinek, relaxace, četba apod., mohou být do činností zařazeny různé výlety,
výpravy, sportovní klání apod. Náklady na dopravu, vstupné apod. spojené s výlety, si
hradí účastníci sami. Činnost pravidelných zájmových útvarů ŠK se v době všech
prázdnin přerušuje.

III. Práva a povinnosti účastníků a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými
pracovníky
Účastníci mají právo:
1. Využívat veškerá zařízení ŠK určená pro účastníky, účastnit se aktivit, na něž jsou
přihlášeni.
2. Na vytvoření podmínek pro každodenní přípravu na výuku a na smysluplné trávení
svého volného času podle svého uvážení.
3. Ochranu před sociálně patologickými jevy během celého pobytu ve ŠK.
4. Podávat návrhy a připomínky k činnosti ŠK.
5. Na ochranu osobnosti a soukromí, jakož i všech svých osobních údajů.
Účastníci jsou povinni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Dodržovat tento vnitřní řád i veškeré pokyny pracovníků ŠK.
Po příchodu do ŠK nahlásit vychovatelce svůj příchod i odchod.
Dodržovat zásady slušného chování, společenského soužití.
Zacházet šetrně se zařízením, šetřit elektrickou energií a vodou.
Hlásit okamžitě vychovatelce zjištěné závady na zařízení, eventuálně na budově,
škody způsobené úmyslně nebo z nedbalosti uhradit v plném rozsahu
Zachovávat pravidla bezpečnosti a protipožárních předpisů, chránit zdraví vlastní i
ostatních účastníků.
Plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a
školním nebo vnitřním řádem.
Informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh pobytu ve školním
klubu.
Oznamovat údaje, které jsou podstatné pro vzdělávání a pobyt ve školním klubu nebo
bezpečnost účastníka a změny v těchto údajích.

Účastníkům je zakázáno:
1. Kouření a užívání alkoholických nápojů a drog, stejně jako přechovávání alkoholu a
drog a vstup pod jejich vlivem do ŠK. Účastníci jsou při podezření povinni podrobit se
případné zkoušce na přítomnost těchto látek.
2. Přinášet do ŠK jakékoli materiály propagující násilí, rasovou či jinou nesnášenlivost,
pornografii, návykové látky, střelné zbraně, náboje, chemikálie, výbušniny a podobné
nebezpečné látky.
3. Obsluhovat přístroje v ŠK (televize, video) bez souhlasu vychovatelky.
4. Jakékoli přemísťování inventáře ŠK bez souhlasu vychovatelky.
5. Manipulovat s otevřeným ohněm, elektrickou instalací, rozvodem tepla i vody.
6. Přechovávání cenných předmětů a vyšších částek peněz. Za poškození, popř. ztrátu
cenných věcí, které nesouvisejí přímo s činností ŠK a které si účastníci do ŠK
přinesou, ŠK ani pracovníci klubu nenesou zodpovědnost.

IV. Provoz a vnitřní režim ŠK, účastníci zájmového vzdělávání
ŠK je otevřen pro účastníky:
Pondělí

6:00-8:00

Úterý

6:00-8:00

Středa

6:00-8:00

Čtvrtek

6:00-8:00

Pátek

6:00-8:00

dle aktuálního rozvrhu
pro daný školní rok
dle aktuálního rozvrhu
pro daný školní rok
dle aktuálního rozvrhu
pro daný školní rok
dle aktuálního rozvrhu
pro daný školní rok
dle aktuálního rozvrhu
pro daný školní rok

1. ŠK je určen přednostně pro žáky nižšího gymnázia školy, ale je otevřen i žákům
z vyšších ročníků a žákům okolních škol (dále jen účastníci).
2. Účastník se zapíše do ŠK na základě písemné přihlášky (zápisového lístku) vyplněné
zákonnými zástupci. Přihláška (zápisový lístek) musí obsahovat tyto údaje: osobní
údaje účastníka, mimořádná upozornění ze strany zákonných zástupců, kontakt na
zákonné zástupce a podpis zákonného zástupce. Podpisem přihlášky (zápisového
lístku) do ŠK zákonní zástupci souhlasí se samostatnými příchody do ŠK a odchody
účastníků ze ŠK. Pracovníci ŠK nejsou odpovědni za čas před příchodem účastníka
do ŠK a po odchodu účastníka ze ŠK. Za účastníka, který se do školního klubu
nedostavil, vychovatelka nezodpovídá.
3. Účastník klubu může navštěvovat pravidelné i nepravidelné činnosti a jednotlivé
kroužky. Může navštěvovat každou další činnost klubu, musí však být řádně přihlášen
do daného kroužku, jinak tento kroužek nemůže navštěvovat. Jedná se hlavně o
bezpečnost některých specifických kroužků, kde nemůže být větší počet účastníků.
4. Účastníci, kteří navštěvují pouze ranní klub (7.15 – 8.00 hod.) musí být rovněž do ŠK
přihlášeni.
5. Během polední přestávky mohou přihlášení účastníci ŠK využít jeho prostory pro
relaxaci, odpočinek a přípravu na další vyučování. Nesmí však svým nevhodným
chováním rušit probíhající vyučování v ostatních prostorách budovy. Využívají pouze
prostory určené pro ŠK, nepobíhají po budově, řídí se pokyny vychovatelky.

V. Podmínky zajištění BOZ a PO, ochrana účastníků před sociálně patologickými jevy
1. Účastníci jsou povinni chovat se tak, aby nezpůsobili úraz sobě ani ostatním ve ŠK.
2. Každý úraz či poranění jsou účastníci povinni hlásit vychovatelce, která je povinna
zajistit první pomoc, informovat ředitelku ŠK, zákonné zástupce účastníka a provést
zápis do knihy úrazů.
3. Na začátku docházky účastníka do ŠK provede vychovatelka jeho seznámení s tímto
vnitřním řádem a bezpečnostními a požárními předpisy a učiní o tom záznam.
4. Setká-li se účastník s jakýmikoli projevy šikany, diskriminace, nepřátelství či násilí,
hlásí je okamžitě vychovatelce. Napadený účastník má právo na okamžitou pomoc a
ochranu všemi pracovníky ŠK.
5. Jakékoli projevy šikany, násilí, rasové, náboženské či jiné nesnášenlivosti budou
hodnoceny jako závažné porušení tohoto řádu.
6. Ve ŠK je zakázána jakákoli propagace hnutí směřujících k potlačování lidských práv
či k rasové či jiné nesnášenlivosti.
7. K zajištění bezpečnosti a ochrany účastníků slouží důsledné dodržování pravidel
uvedených v části III.
VI. Podmínky zacházení s majetkem ve ŠK
Tyto podmínky jsou stanoveny v předchozích částech řádu, zejména v části III. (viz práva
1., povinnosti 4., 5., 6., a zákazy 3., 4.)
VII. Výchovná opatření
1. Při opakovaném porušování Vnitřního řádu ŠK může být účastník vyloučen ze ŠK. O
vyloučení účastníka z klubu rozhoduje ředitel školního klubu, pokud účastník
soustavně porušuje kázeň a nedodržuje stanovená pravidla pro provoz a chování ve
ŠK.
2. O tomto chování informuje ředitelku školního klubu vedoucí školního klubu.
3. Za hrubé porušení Vnitřního řádu se považuje:
- vážné a opakované kázeňské přestupky
- opakované poškození zařízení a vybavení klubu
VIII. Dokumentace
Ve školním klubu se vede tato dokumentace:
a) písemné přihlášky (zápisové lístky) účastníků; jejich součástí je písemné sdělení
zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze
školního klubu
b) třídní kniha či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky účastníků
c) celoroční plán činnosti
d) vnitřní řád školního klubu, časový plán činnosti

Ing. Dagmar Kučerová
ředitelka školního klubu
Vnitřní řád ŠK je platný od 1. 9. 2012

