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PROVOZ ŠKOLNÍHO KLUBU 

Je upraven na dny a čas, kdy probíhají kroužky. A také dle doby, kdy žáci tráví čas v klubu 

před odpoledním vyučováním. 

Školní klub je umístěn v prostorách školy. Během školních prázdnin je školní klub uzavřen. 

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ 

1. Podmínkou docházky dítěte do školního klubu je řádně vyplněný zápisní lístek. 

2. Za žáka, který byl ve škole a nedostavil se do ŠK vychovatelka nezodpovídá. 

3. Ze školního klubu odhlašují rodiče žáka písemnou formou. 

4. Při zvýšeném počtu přihlášených žáků rozhoduje o přijetí ředitel školy. 

5. Školní klub je určen přednostně pro žáky 2. stupně. 

 

POPLATEK VE ŠKOLNÍM KLUBU 

1. Školné činní 100,- Kč na měsíc (500,- Kč půlročně) 

2. Splatnost školného na 1. pololetí je 31. 10., za 2. pololetí do 31. 3. 

3. V případě nedodržení termínu splatnosti nebude žák do ŠK přijat. 

 

PROVOZNÍ ŘÁD 

- Při příchodu do klubu se každý žák zapíše do Docházkového sešitu, při odchodu 

zapíše čas. 

- Ve školním klubu se žáci řídí pokyny přítomného dozoru. Při vážném porušení 

provozního řádu může být žák z klubu dočasně nebo trvale vyloučen. 

- Ve všech místnostech klubu i na chodbě se žáci pohybují klidně, nestrkají do sebe, 

nehází těžkými a tvrdými předměty. 

- Veškerá zranění, stejně jako poškození vybavení klubu, žáci neprodleně nahlásí 

dozoru. 

- V klubu je zakázáno pít alkoholické nápoje, kouřit, manipulovat s otevřeným ohněm a 

nebezpečnými látkami a předměty, které lze považovat za zbraně. Porušení tohoto 

bodu bude potrestáno okamžitým a trvalým vyloučením ze školního klubu a bude dál 

řešeno jako závažné porušení školního řádu se všemi důsledky z toho vyplývajícími. 

- Bez svolení dozoru je zakázáno manipulovat s vybavením klubu. 

- Všichni žáci, kteří se účastní činnosti klubu, musí být s tímto provozním řádem 

seznámeni, datum proškolení zapíše dozor do Přehledu výchovně vzdělávacích akcí; 

rodiče budou s řádem seznámeni na první TS školního roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Mšeném-lázních 1. 9. 2020                                                      Helena Kejřová 

Mgr. Renata Paťukova                                                                   Vedoucí vychovatelka ŠD 

Ředitelka školy      

 

                                            

 

 



 


