Základní škola a Mateřská škola Prušánky
Školní 289, 696 21 Prušánky

Vnitřní školní řád klubu.

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve školní klubu a podrobnosti o
pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.
Práva a povinnosti žáků
Žáci mají právo
1) na vzdělávání podle školského zákona;
2) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání;
3) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich
vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich
věku a stupni vývoje;
4) na informace a poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se vzdělávání;
5) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, na svobodu myšlení, projevu,
shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních
psychohygienických podmínek, mají právo být seznámeni se všemi předpisy se
vztahem k jejich pobytu a činnosti ve škole.
Žáci jsou povinni
1) dodržovat vnitřní řád a předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti ve školním
klubu, s nimiž byli seznámeni;
2) plnit pokyny pedagogických pracovníků školního klubu vydané v souladu s vnitřním
řádem;
3) chovat se tak, aby neohrožovali zdraví svoje, ani jiných osob;
4) zacházet šetrně s pomůckami a zařízením, které jim byly školou svěřeny, udržovat své
místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před
poškozením,
5) chránit své zdraví i zdraví spolužáků. Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou
zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a
zdraví škodlivých látek);

6) každý úraz nebo vznik škody, k nimž došlo v souvislosti s činností školního klubu, hlásit
bez zbytečného odkladu vedoucímu kroužku nebo jinému zaměstnanci školy;
7) nenosit do školního klubu předměty, které nesouvisí se vzděláváním a mohly by ohrozit
zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob a nenosit do školního klubu nic, co činí útok
proti tělu důraznějším;
8) respektovat nařízení, že zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka
vůči pracovníkům školní klubu se vždy považují za závažné zaviněné porušení
povinností stanovených školským zákonem.

Práva a povinnosti zákonných zástupců
Zákonní zástupci žáků mají právo zejména na
1) svobodnou volbu školy pro své dítě;
2) informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole;
3) informace o školním klubu podle zákona o svobodném přístupu k informacím;
4) mají právo na vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jehož obsah,
formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření
nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní,
5) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání
žáka;
Zákonní zástupci žáků jsou povinni
1) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se
vzdělávání žáka;
2) informovat školní klub o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;
3) nahradit škodu způsobenou na pomůckách a zařízení školního klubu, která
prokazatelně vznikla vinou žáka, kterého zastupují
Práva a povinnosti pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo
1) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na
ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo
zákonných zástupců žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým
pracovníkem ve škole,

-

2) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními
předpisy,
3) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a
cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogickopsychologické činnosti,
4) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.
Povinnosti pedagogických pracovníků
Pedagogický pracovník je povinen

1) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání;
2) chránit a respektovat práva žáka;
3) chránit bezpečí a zdraví žáka a předcházet všem formám rizikového chování ve školách
a školských zařízeních;
4) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školní
družině prostředí a podporovat jeho rozvoj;
5) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním
stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního
poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku;
6) poskytovat žáku nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka informace spojené s
výchovou a vzděláváním.

Přijímání žáků k zájmovému vzdělávání ve školním klubu
1) Přijímací řízení k zájmovému vzdělávání probíhá na základě přihlášky podané
zákonným zástupcem žáka. Žáci se přijímají na jeden školní rok počínaje 1. 9.
příslušného roku.
2) Školní klub před zahájením zápisu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup
informace k organizaci a průběhu přijímacího řízení do školního klubu, které obsahují
názvy kroužků, počet žáků, které je možné přijmout a věk žáků, pro které je kroužek
určen. Součástí je i informace o vhodnosti kroužku pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami.
3) Žáci jsou přijímáni v pořadí, ve kterém doručí jejich zákonní zástupci řádně vyplněnou
přihlášku až do vyčerpání kapacity kroužku nebo celého školního klubu.

-

Vyloučení žáka ze školního klubu
1) Žák může být v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených
školským zákonem nebo tímto vnitřním řádem podmíněně vyloučen nebo vyloučen
ze školního klubu nebo zájmové činnosti. Důvody pro podmínečné vyloučení nebo
vyloučení mohou být zejména:
- žák svým chováním opakovaně narušuje výchovně vzdělávací proces;
- žák svým chováním ohrožuje zdraví spolužáků;
- zákonný zástupce žáka nehradil úplatu za vzdělávání ve školním klubu.
Úplata za vzdělávání ve školním klubu
1) Za vzdělávání žáka ve školním klubu platí zákonní zástupci žáka poplatek. Výši úplaty
stanoví ředitel školy předem na celý rok před zahájením přijímacího řízení a zveřejní na
veřejně přístupném místě.
2) Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v
hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona
o sociálních službách.
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte
podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.
3) Pokud za žáka není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze
školního klubu.
Provoz a vnitřní režim školního klubu
1) Školní klub je v provozu ve dnech školního vyučování nebo s ohledem na povahu a
náplň příslušného kroužku i o víkendech nebo vedlejších školních prázdninách. Žákům
je v rámci činnosti školního klubu k dispozici školní knihovna.
2) Provozní doba školního klubu je dána rozvrhem činnosti jednotlivých kroužků. Rozvrh
činnosti s dobou začátku a konce kroužků je vytvořen vedoucí školního klubu na celý
školní rok. Při tvorbě rozvrhu činnosti klubu je brán ohled na rozvrh hodin školního
vyučování, fyziologické potřeby žáků a zásady BOZ.
3) Vedoucí zájmového kroužku určí po konzultaci s vedoucí školního klubu na počátku
školního roku místo, kde se budou žáci shromažďovat před zahájením zájmového
kroužku tak, aby byl na tomto místě zajištěn dohled nad žáky aspoň 15 minut před
zahájením kroužku.
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školním klubu

-

1) Školní klub zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při zájmovém vzdělávání a
poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a vede
evidenci úrazů žáků, k nimž došlo v souvislosti s činností školního klubu
2) Bezpečnost a ochrana zdraví žáků je zajištěna zaměstnanci, pedagogickými i
nepedagogickými.
3) Po dobu pobytu ve školním klubu si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená
– v šatnách, kde má každý žák svou uzamykatelnou skříňku, případně na jiné místo
určené vedoucím zájmového kroužku. V šatnách se zdržují pouze nezbytně nutnou dobu.
4) Školní klub při zájmovém vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlíží k
základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro
předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
5) Žáci opouští školní klub sami. Od tohoto okamžiku již školní klub nenese odpovědnost za
bezpečnost a ochranu zdraví žáka.
6) Všichni žáci se chovají při pobytu ve školním klubu tak, aby neohrozili zdraví a majetek
svůj ani jiných osob.
7) Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo
mimo budovu při akci pořádané školním klubem, žáci hlásí ihned vedoucímu zájmového
kroužku.

Bezpečnost a ochrana zdraví při akcích školního klubu mimo areál školy
1) Bezpečnost a ochrana zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje
vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školního klubu –
pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který
není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.
2) Při organizaci vzdělávání při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školního
klubu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařízení a délku přestávek
pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním
fyziologickým potřebám žáků.
3) Při akcích konaných mimo místo, kde školní klub uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu
osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku
z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví žáků ředitel školy.
4) Školní klub pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla:
a. každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující
pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZ;
b. organizující pedagog zajistí informování zákonných zástupců písemně vhodným
způsobem minimálně 2 dny před konáním akce.
5) Při přecházení žáků na místa mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu
a pokyny doprovázejících osob.

-

Ochrana před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Všichni zaměstnanci školní družiny jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy
povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich
zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Všichni zaměstnanci jsou
též povinni provádět opatření k zamezení diskriminace, nepřátelství nebo násilí ve školní
družině.
Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků

Žáci jsou povinni zacházet šetrně s pomůckami a zařízením, které jim byly školní družinou
svěřeny, udržovat své místo, třídu i ostatní prostory v čistotě a pořádku a chránit majetek před
poškozením,

Mgr. Jakub Horňák, ředitel školy

-

