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Úvodní ustanovení
Školní klub se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání a vyhláškou č.
64/2005 Sb., o evidenci úrazů. Vnitřní řád školního klubu podléhá školnímu řádu, zejména
odstavci 8. 4., k němuž je dodatkem.
1. Školní klub je určen všem žákům KZŠ Nativity
2. Školní klub umožňuje žákům školy hodnotné trávení času také v době po vyučování. Je
součástí vzdělávacího programu školy, a účast v něm je proto povinná v rozsahu minimálně
jednoho zájmového kroužku týdně.
3. Přihlášení na zájmové kroužky je závazné a je možné ze závažných důvodů měnit jen do
konce září nebo se začátkem 2. pololetí. V přihlášce rodiče doplní informaci o tom, zda jejich
dítě může odejít ze školního klubu samo. Podpisem přihlášky žáci a rodiče stvrzují, že se
seznámili s vnitřním řádem školního klubu a že jej akceptují.
4. Omlouvání ze školního klubu probíhá písemně sekretářce školy (možnost i emailem na
škola@nativity.cz nebo prostřednictvím SMS na 733225822 z kontaktních údajů, které rodiče
uvedli v přihlášce do školního klubu).
5. Kroužky a přípravné hodiny začínají a končí dle rozvrhu školního klubu ve škole nebo v areálu
Palme. O případných změnách času a místa jsou žáci včas informováni vedoucím kroužku
nebo vedoucím školního klubu. Pokud kroužek odpadá (např. z důvodu onemocnění
vyučujícího), může žák sám ze školního klubu odejít pouze, pokud rodiče v přihlášce vyplní
celoroční žádost.
6. Žák je povinen přicházet na místo určené rozvrhem ŠK nebo vedoucím kroužku včas. Po
začátku programu se vždy pohybuje na místě určeném pedagogem. Pokud se v té době
pohybuje na jiném místě, škola za něho nenese odpovědnost.
7. V době mezi školním vyučováním a začátkem organizované činnosti klubu (zájmovými
kroužky a přípravami na výuku) je žák pod dohledem pedagogů školy pouze v místech
vyhrazených pro volnočasové aktivity školního klubu (Školní jídelna, klubovna s kuchyňkou u
školní jídelny, tělocvična a malá zahrada nad školní jídelnou). Jinak za něho v tento čas
odpovídají rodiče.
8. Žák má povinnost chovat se ve školním klubu v souladu se školním řádem, řádem učeben a
školní jídelny tak, aby chránil své zdraví a zdraví svých spolužáků, předcházel úrazům a
vyhýbal se poškozování jakéhokoliv majetku. V případě úrazu nebo poškození majetku je
povinen o tom okamžitě informovat pedagogický dozor.
9. Pedagogové mají povinnost řádně a včas na určeném místě vykonávat dozor a doprovod
žáků dle svého rozvrhu. Pokud je vzdělávání realizováno na jiném místě než obvykle, a
pedagog na toto místo nezajišťuje žákům doprovod, informuje žáky a jejich zákonné zástupce
s předstihem. Musí je informovat o čase a místě srazu a rozchodu. Na místě srazu je
pedagog povinen být již 15 minut předem. V případě, že pedagog nemůže náhle z nějakého
důvodu zajistit včas dozor nebo doprovod žáků, je povinen o tom okamžitě informovat vedení
školy a zajistit za sebe náhradu.
10. V případě, že se pedagogický dozor z nějakého důvodu opozdil nebo se nedostavil na místo
realizované klubové činnosti, mají žáci povinnost vyhledat nejbližší pedagogický dozor a o této
skutečnosti jej informovat. Případně volat na tel. číslo školy 733225822
11. V případě úrazu je pedagogický dozor povinen provést opatření k zajištění první pomoci
postiženému, popř. zajištění lékařského ošetření a eliminování dalších úrazů.
12. O úrazu musí pedagogický dozor neprodleně provést zápis do knihy úrazů a informovat o něm
rodiče a ředitelku školy.

