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Řád školního klubu 

1. Provoz školního klubu začíná po skončení vyučování a končí nejpozději v 17.00 hod. 

2. Žáci se přihlašují do ŠK vyplněním zápisního lístku, je nutné označit čas a způsob odchodu (půjde-li 

žák sám nebo v doprovodu). 

Odhlášení dítěte musí být písemné s datem a podpisem rodičů. 

3. Za pobyt ve ŠK uhradí rodiče ročně poplatek od 50 do 200 Kč v hotovosti do konce měsíce října nebo 

do měsíce po přihlášení. Pokud se žák přihlásí dodatečně, bude poplatek zkrácený poměrnou částkou. 

V případě, že žáka zákonní zástupci odhlásí v průběhu školního roku, bude mu vrácena poměrná část. 

Ředitel školy může snížit nebo prominout úplatu především v sociálních případech, při účasti ve více 

kroužcích nebo při veřejně prospěšné činnosti. 

4. Žáci navštěvují ŠK pravidelně, absenci omluví rodiče písemně prostřednictvím ŽK. 

5. Za bezpečnost a ochranu žáků odpovídají jednotliví vedoucí kroužků. 

6. Povinnosti vedoucí ŠK: 

• vypracování ŠVP ŠK  

• vedení evidence kroužků 

• výběr peněz za kroužky od vedoucích 

• evidence pracovní doby v kroužcích 

• nákup pomůcek do kroužků 

• kontrola vedení pedagogické dokumentace 

7. Pobyt ve ŠK se řídí školním řádem. V případě opakované neomluvené absence v kroužku, 

nekázně, nezaplacení členského poplatku apod. bude žák ze ŠK vyloučen. 

8. Žák může být současně členem více kroužků, ale nemůže být současně členem ŠD a ŠK. 

9. Změny v odchodu žáků z kroužků jsou dojednávány pouze písemně. 

10. Z provozních důvodů může vedoucí kroužek přesunout na jiný termín nebo zrušit. Oznámení 

proběhne prostřednictvím ŽK. 

Ve Vyškově dne 1. 9. 2020 

Mgr. František Held      Mgr. Pavel Pospíšil 

vedoucí ŠK       ředitel školy  
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Vnitřní řád ŠK při ZŠ Vyškov, Nádražní 5, p. o. 

1. Do ŠK se zapisují přednostně žáci 2. stupně (žáci 1. stupně pouze v případě, že nejsou zapsáni ve 

ŠD) 

2. Po příchodu nesmí žáci bez vědomí vedoucího kroužku opustit prostor, ve kterém probíhala činnost 

kroužku. 

3. O zapůjčení pomůcek požádají vedoucího, zapůjčené věci v pořádku vracejí. 

4. Při všech činnostech dbají na pořádek a čistotu. 

5. Děti se chovají slušně ke všem spolužákům i dospělým. 

 

 

Ve Vyškově 1. 9. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. František Held      Mgr. Pavel Pospíšil 

 vedoucí ŠK        ředitel školy 
 

 

 

 

 


