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PŘÍLOHA č. 3 školního řádu: 
LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s. r. o.,  

Sovova 2, 412 01 Litoměřice 

Vnitřní řád školního klubu 

Č. j.: 7/2017/LU-sm 

Vypracoval: Ing. Blanka Ježková 

Schválil: Ing. Blanka Ježková 

Pedagogická rada projednala dne: 28. 08. 2017 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 01. 09. 2017 

Aktualizace č. 2 
Zrušuje se předchozí znění školního řádu ze dne 1. 9. 2016. Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných 

aktualizací. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Vnitřní řád školního klubu je vydáván v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

2.  Ustanovení vnitřního řádu školního klubu platí i při účasti na akcích organizovaných 

školním klubem mimo areál školy. 

3. Zřízení a provoz uvedeného školského zařízení podléhá platným předpisům, zejména zákonu 

č. 561/2004 Sb., (školský zákon), vyhlášce č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a 

vyhlášce 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí a žáků mimořádně nadaných. 

Práva a povinnosti žáků a ostatních účastníků školního klubu 

Žáci a ostatní účastníci školního klubu mají právo: 

1. na svobodu myšlení, svědomí a náboženství,  

2. vhodným způsobem vyjadřovat své názory, aniž by byl za ně jakýmkoliv způsobem trestán, 

3. na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích zajišťovaných 

ŠK, 

4. na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, před sociálně patologickými jevy, 

před tělesným či duševním násilím, urážením a zneužíváním 

5. požádat vedoucího klubu o pomoc při řešení problémů. 

 

Povinnosti žáků a ostatních účastníků školního klubu 

 

1. Docházející do školního klubu dodržují pravidla slušného chování, 

2. nedopouštějí se projevů rasismu a šikanování, 

3. řídí se pokyny vedoucích zájmových kroužků, 

4. bez vědomí vedoucího kroužku neopouštějí učebnu nebo prostor, kde probíhá zájmová 

činnost, 

5. nenosí cenné věci, větší obnosy peněz, předměty ohrožující mravní výchovu dětí. Škola 

neodpovídá za škodu způsobenou poškozením, či ztrátou, u cenných věcí, které byly do 

školy bezdůvodně přineseny. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, oznámí tuto skutečnost 

neprodleně vedoucímu zájmové činnosti. 

 

Povinnosti zákonných zástupců žáka a ostatních nezletilých účastníků 

1. Zákonný zástupce má povinnost zajistit, aby dítě pravidelně docházelo na kroužek uvedený 

v přihlášce. 
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2. Zákonný zástupce má povinnost písemně omluvit neúčast dítěte na kroužku.  

3. Zákonný zástupce má povinnost informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních 

obtížích dítěte a lécích, které bere nebo neprodleně informuje o závažných skutečnostech, 

jež by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání. 

 

Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, ostatními účastníky, zákonnými zástupci a 

pedagogickými pracovníky 

1. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí 

s plněním zájmového vzdělávání, vnitřního řádu školního klubu, se zajištěním bezpečnosti 

a dalších nezbytných organizačních opatření. 

2. Informace, které zákonný zástupce poskytne o dítěti přihlášeném do školního klubu, jsou 

důvěrné (jakožto informace poskytnuté zletilým účastníkem) a všichni pedagogičtí 

pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

 

Provoz a vnitřní režim školního klubu 

1. Provoz školního klubu probíhá v pracovní dny od 7.00 – 16.30 hod. a dále dle rozvrhu 

jednotlivých kroužků. 

2. Školní klub je určen pro všechny žáky školy, žáky a studenty z jiných škol, pro zájemce 

z řad rodičů a dalších fyzických osob, v době dle rozvrhu jednotlivých kroužků.  

3. Na začátku každého školního roku se zájemci podle aktualizované nabídky přihlašují do 

jednotlivých kroužků (nabídka je upravována podle zájmu žáků). 

4. Do školního klubu zájemci docházejí pod dohledem vedoucího kroužku. Jejich docházka je 

vedena v záznamu o zájmovém útvaru. Pro nepravidelnou docházku je určen docházkový 

sešit. Dítě je ze školního klubu vydáno pouze zákonnému zástupci, nebo jím určené osobě. 

Pokud dítě odchází samo, rodič přebírá odpovědnost.  

5. Za provoz jednotlivých zájmových kroužků zodpovídá jeho příslušný vedoucí. 

6. Kmenová učebna školního klubu se nachází v přízemi budovy školy. Učebna je řádně 

označena cedulí školní klub. 

Podmínky úhrady  

1. Za činnost kroužku je stanoven poplatek na školní rok. Pro žáky zapsané ve školní družině 

jsou zájmové kroužky zdarma (s výjimkou kroužků, které nejsou organizovány ze strany 

školy).   

2. Zákonní zástupci nebo další účastníci poplatek uhradí bezhotovostní platbou na účet školy 

KB 19-5908910277/0100, jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte, navíc do 

poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte a rozlišení účelu platby – tj. ŠK. 

Platbu je možno uhradit i hotově v sekretariátu školy.  

3. Poplatek za zájmové kroužky je nutné uhradit nejpozději do 31. října příslušného školního 

roku. Poplatek je určen na pokrytí materiálního vybavení kroužků. 

 

Odhlášení ze školního klubu 

V průběhu školního roku se lze ze školního klubu odhlásit, žáka odhlašuje zákonný zástupce. 

Odhlášení je nutné podat písemnou formou. 

 

Vyloučení ze školního klubu 

Žák či účastník kroužku může být ze školního klubu podmínečně či zcela vyloučen, a to 

zejména z těchto důvodů: 

 žák či účastník svým chováním opakovaně narušuje výchovně vzdělávací proces, 

 žák či účastník svým chováním ohrožuje zdraví ostatních návštěvníků školního 

klubu, 

 účastník či zákonný zástupce žáka nehradí úplatu za vzdělávání ve školním klubu. 
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Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

1. Účastníci školního klubu jsou seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, 

pravidly chování a hygieny. 

2. Účastníci dodržují při zájmových činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém 

počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. 

3. Účastník školního klubu se chová tak, aby nenarušoval výchovně vzdělávací proces a 

neohrožoval zdraví své ani zdraví ostatních návštěvníků. 

4. Účastníci dodržují řády odborných učeben, pokud v nich probíhá zájmová činnost. 

 

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

násilí 

1. Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkoholu, cigaret, 

drog) v areálu školy. 

2. Nepřipouští se projevy šikanování, jakékoli hrubé slovní jednání nebo fyzický útok. 

 

Zacházení s majetkem školního klubu 

1. Školní klub ke svým činnostem využívá učebny, pozemky a ostatní prostory školy. 

Účastníci klubu zde udržují čistotu a pořádek. 

2. Poškození majetku hlásí účastníci vedoucímu školního klubu. 

3. Poškodí-li účastník úmyslně nebo z nedbalosti majetek školního klubu, hradí vzniklou 

škodu, v případě žáka ji hradí zákonný zástupce. 

 

 

 

V Litoměřicích dne 20. 08. 2017 

 

 

 

 

 

………………………………………. 

Ing. Blanka Ježková 

ředitelka školy 

 

 

 

 


