33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31
příspěvková organizace
Plzeň, T. Brzkové 31, PSČ 318 00
___________________________________________________

VNITŘNÍ ŘÁD
- školní klub Školní klub je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Školní klub navštěvují žáci 6. – 9. ročníku.

I.
Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců
ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů
s pedagogickými pracovníky
1.1. Žáci mají právo
a) na vzdělání
b) na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí
c) účastnit se výchovných, vzdělávacích, zájmových činností
d) sdělit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti svůj názor
1.2. Zákonní zástupci mají právo
a) na informace o chování, vzdělávání a výchově žáka ve ŠK
b) na informace o akcích pořádaných ŠK
1.3. Žáci jsou povinni
a) řádně a ohleduplně se chovat
b) dodržovat vnitřní řád školního klubu a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
c) udržovat své věci v pořádku a nepoškozovat majetek ŠK ani ostatních žáků
d) plnit pokyny pedagogických pracovníků ŠK
1.4. Zákonní zástupci jsou povinni
a) řádně, úplně a pravdivě vyplnit a přihlášku do ŠK, včas ohlásit změny v údajích
b) řádně zdůvodnit nepřítomnost žáka ve ŠK
c) uhradit úplatu za pobyt žáka ve ŠK ve stanoveném termínu
d) respektovat vnitřní řád ŠK, s jehož vydáním a obsahem byli seznámeni
e) uhradit poškozený majetek a to v případě, že jej žák poškodil úmyslně či nedodržením vnitřního řádu
f) informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělání

II.
Provoz a vnitřní režim
Ranní provoz ŠK probíhá denně (po-pá) od 6:00 do 7:40 hodin v prostorách školního klubu. Žáci
jsou po zazvonění na ŠK (hlavní vchod) vpuštěni do budovy školy, kde si je přebírá vychovatel.
Po skončení ranního provozu ŠK odchází žáci samostatně do tříd umístěných v budově školy. Dohled
nad žáky je zajištěn pedagogy, kteří vykonávají dohledy na chodbách. Následuje-li výuka na bazénu
(tj. mimo budovu školy), vyzvedává si žáky vyučující ve školním klubu. Odpolední provoz ŠK probíhá
od 11:45 do 16:00 hodin. Po skončení vyučování odcházejí žáci v doprovodu vyučujícího na oběd,
následně samostatně přechází do oddělení ŠK. Dohled nad žáky je zajištěn pedagogy, kteří vykonávají
dohledy na chodbách. Žáci navštěvují ŠK dle rozpisu v přihlášce. Bude-li potřebovat zákonný zástupce
uvolnit žáka v jiný čas než je uvedený na přihlášce, je žák povinen předat pedagogickému pracovníkovi
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formulář „Uvolnění žáka ze ŠK“. Na sdělení, která nebudou na příslušném formuláři, nebude brán
zřetel.
ŠK využívá ke své činnosti i prostory školního hřiště, tělocvičny, učebny informatiky.

III.
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany žáků a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí














na počátku školního roku jsou žáci poučeni o pravidlech bezpečnosti a chování ve ŠK, o poučení
je uveden záznam do třídní knihy
po dobu pobytu ve ŠK a sportovních zařízení musí žák dodržovat pokyny vychovatelky,
je zakázáno používání otevřeného ohně, manipulace s elektrickými a vodními zařízeními,
chemickými látkami, výbušninami, zbraněmi a jinými nebezpečnými předměty
žáci nesmí přistupovat k otevřeným oknům ani je otvírat
žáci nesmí ohrožovat bezpečnost spolužáků a musí se vyvarovat konfliktních situací
žákům není dovoleno odcházet z oddělení ŠK bez vědomí vychovatelky
vychovatelky ŠK přihlížejí k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářejí podmínky
pro jejich zdravý vývoj a předchází vzniku sociálně patologických jevů, projevů diskriminace,
nepřátelství a násilí
nejsou tolerovány projevy šikany a rasové nesnášenlivosti
žák je povinen hlásit vychovatelce každý úraz, ke kterému došlo při činnosti ve ŠK (včetně
nevolnosti), stejně tak ohlásí vychovatelce i úraz, který utrpěl před příchodem do ŠK
v prostorách ŠK žáci udržují čistotu a pořádek
žákům jsou k dispozici hygienické utěrky, mýdlo a toaletní papír
pitný režim je zajištěn ve spolupráci se ŠJ
za věci, které nesouvisejí s činností ŠK, nenese vychovatelka odpovědnost (mobilní telefon,
šperky, MP3, MP4, PSP atd.)
žák má během pobytu ve ŠK zákaz používání mobilního telefonu s výjimkou telefonování
s rodinnými příslušníky, o případném hovoru vždy informuje vychovatelku

IV.
Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků




žáci jsou povinni šetrně zacházet s vybavením ŠK, které jim bylo svěřeno
poškození vybavení jsou povinni ihned hlásit pedagogickému pracovníkovi
žáci jsou povinni chránit majetek školy před poškozením nebo odcizením, zjištěné poškození
nebo odcizení majetku hlásí neprodleně pedagogickému pracovníkovi. Úmyslné poškození
majetku ŠK jsou zákonní zástupci žáka povinni uhradit.

Účinnost Vnitřního řádu ŠK od 26. 10. 2018
Vnitřní řád ŠK je platný od 31. 10. 2018

Mgr. Radek RŮŽIČKA
ředitel školy
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