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Řád školního klubu 

 
1. Zápis žáků do ŠK 

O přijímání žáků do ŠK rozhoduje ředitelka školy. Pro školní rok 2018/2019 jsou přijímáni 
žáci 6. až 10. ročníku a studenti střední školy. Klub je přednostně uřčen žákům nebo 

studentům s komplikovanějšími diagnózami, kteří nemohou samostatně trávit přestávky 
mezi odpoledním vyučováním a samostatně odcházet ze školy. Při naplnění kapacity ŠK 

jsou přijímáni přednostně žáci nebo studenti z rodin, kde jsou oba rodiče plně zaměstnaní, 
pokud i toto kritérium bude naplněno, jsou dále přijímáni žáci nebo studenti podle data 

zápisu. Rodič na mateřské dovolené nemá na ŠK nárok. Do ŠK se přihlašují žáci a studenti 
písemně první den školního roku, případně dny následující prostřednictvím zápisního lístku, 

který rodič obdrží od třídního učitele či vychovatele v klubu. Žáka nebo studenta je možné 
odhlásit kdykoliv během školního roku (písemná žádost zákonných zástupců). 

 
2. Provoz školního klubu 

 
Po - Čt   13,00 – 16,00 

Pá   13,00 – 15,00 
 

Žáci nebo studenti odchází ze ŠK v doprovodu zákonných zástupců nebo sami 
v následujících časech: 

Od 13,00 do 14,00 hod. kdykoliv 
Po 15,00 hod. kdykoliv. 

 
3. Omlouvání a vyzvednutí žáků ze ŠK 

Docházka přihlášených žáků nebo studentů je povinná, každou nepřítomnost je nutno 
omluvit. Žáka nebo studenta lze uvolnit v jiný čas, než má na zápisním lístku, jen na 

písemnou žádost. Ta musí obsahovat jméno žáka nebo studenta, datum, hodinu odchodu a 
podpis zákonného zástupce. Bez této žádosti nebude žák nebo student uvolněn. 

Ze ŠK si přebírají zákonní zástupci žáky nebo studenty osobně (příp. mohou pověřit další 
osoby, oprávněné k vyzvednutí). Zákonní zástupci mohou také písemně požádat, aby žák 

nebo student odcházel ze ŠK sám v určených časech. Zákonní zástupci jsou povinni 
vyzvednout žáka nebo studenta nejdéle do 16,00 hod., v pátek do 15,00hod. V případě, že 

tak neučiní, vychovatel zatelefonuje zákonným zástupcům a počká s žákem nebo studentem 
do 30minut po ukončení provozní doby ŠK (pokud se nedomluvili jinak). Nedostaví-li se 

zákonný zástupce ani do této doby, odvede vychovatel žáka nebo studenta na nejbližší 
okrsek Policie ČR. 

 
4. Činnost ŠK 

13,00 – 13,30 odpočinek, četba, vyprávění, rozhovor 
13,30 – 15,00 společná činnost (výtvarná, pracovní, pohybová, dramatická, hudební), 

příprava na vyučování (domácí úkoly)  
15,00 – 15,30 svačina 

15,30 – 16,00 volné hry 
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5. Bezpečnost 

Žáci nebo studenti se ve ŠK řídí pravidly školního řádu a vnitřního řádu ŠK. Dodržují 
bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili 

bezpečnost a zdraví svoje a svých spolužáků. 
 

6. Doporučení 
Žáci nebo studenti, kteří zůstávají ve ŠK déle než do 15,00 hod., by měly mít odpolední 

svačinu a pití.  
 

 
 

 
 

V Praze dne 30. 8. 2018    ……………………………………… 
Mgr. Magdaléna Vančatová Spáčilová

         ředitelka školy 
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