
 
 
 
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU  
BISKUPSKÉHO GYMNÁZIA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 
 
 
V souladu se zněním zákona § 30 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst.1, je 
vydáván vnitřní řád školního klubu: 
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I. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ 
 

1. Činnost školního klubu 
2. Školní klub poskytuje zájmové vzdělávání žáků. 
3. Školní klub vykonává činnost ve dnech školního vyučování. 
4. Školní klub může vykonávat činnosti pro účastníky, nebo pro účastníky a jejich  
     zákonné zástupce i ve dnech pracovního volna. 
5. Školní klub organizuje zájmové vzdělávání nejen pro účastníky přihlášené k  
     pravidelné denní docházce. 
6. Cíle výchovně-vzdělávací práce ve školního klubu se uskutečňují prostřednictvím 
     pravidelných zájmových činností, nabídkou spontánních činností, odpočinkových  
     činností a přípravou na vyučování. 
 
II. ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLNÍHO KLUBU 
 

1. Přihlašování a odhlašování žáků 
1.1 Žáka do školního klubu přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněné 
      přihlášky. 
1.2 Činnost školního klubu je určena pro žáky Biskupského gymnázia ve Žďáře nad  
      Sázavou, případně pro žáky základních škol. 
1.3 Činností školního klubu se mohou zúčastňovat i žáci nezařazeni do školního  
      klubu. 
1.4 Odhlášení žáka z docházky do činností školního klubu oznámí rodiče písemnou  
      formou vedoucí školního klubu. 
1.5 O vyloučení z docházky do školního klubu rozhodne ředitel školy na základě  
      návrhu vedoucí školního klubu a po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí  
      o vyloučení ze školního klubu sdělí ředitel školy rodičům žáka písemně s  
      patřičným zdůvodněním. 
 
 
 
 
 



 
 
2. Organizace školního klubu 
2.1 Provozní doba školního klubu: pondělí až pátek od 7:00 do 17:00, v případě  
      intenzivních kurzů může být činnost organizována i o  víkendu. 
2.2 Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci školního klubu je 60 minut. 
2.3 Činnosti školního klubu probíhají v prostorách školy se schválením vedoucího  
       školního klubu i v externích prostorách. 
2.4 Maximální počet účastníků při pravidelné zájmové činnosti na jednoho  
       pedagogického pracovníka je 25 žáků. 
 
3. Docházka do školního klubu 
3.1 Nepřítomnost žáka v klubu je omluvena nepřítomností žáka ve škole. 
3.2 Nepřítomnost žáka v odpoledním programu je omlouvána předem a to zákonným   
      zástupcem, který informuje přímo lektora programu. V případě problému se  
      zákonný zástupce obrací na vedoucí školního klubu.  
 
4. Pravidla chování žáků při činnostech ve školním klubu 
Ve školním klubu je vytvářeno pohodové a příznivé sociální klima, ve vzájemné 
komunikaci panuje otevřenost a partnerství.  
Žáci jsou vedeni ke vzájemné úctě a toleranci, k empatii, spolupráci a pomoci 
druhému.  
Činnost vychází ze zájmů účastníků a osvojování si toho, co má pro ně praktický 
smysl, vše je vedeno k všestrannému prospěchu žáka.  
Náplň činností je věkově přiměřená, hodnocení žáků je motivující a respektující 
indiviualitu účastníků, vždy zohledňuje individuální možnosti a individuální pokrok a je 
pro žáky dostatečnou zpětnou vazbou.  
Rodiče žáků jsou včas informováni o činnosti školního klubu prostřednictvím webové 
platformy školy - EduPage. 
 
4.1 Žáci se řídí pokyny lektora příslušné zájmové činnosti, pravidly vnitřního  
      řádu školního klubu a řádu školy. 
4.2 Za osobní věci si žák zodpovídá sám, případnou ztrátu hlásí žák nebo zákonný  
      zástupce ihned lektorovi ve školním klubu. 
4.3 Úmyslné poškození nebo zničení herního zázemí či vybavení žákem, nahradí  
      zákonný zástupce. 
4.4 Do hodnocení a klasifikace chování žáka se započítávají i projevy chování ve  
      školním klubu. 
 
5. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 
5.1 Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje pedagogický dozor. 
5.2 Žáci jsou poučeni o bezpečnosti na začátku školního roku a při zájmových  
      činnostech. 
5.3 Žák je povinen okamžitě hlásit lektorovi každé zranění ve školním klubu. 
 
 
 
 
 



 
6. Výše úplaty pro členy klubu 
6.1 Žák, který se přihlásí do zájmového kroužku ve školním klubu platí za každý rok  
      poplatek ve výši 200,- Kč. 
6.2 Poplatek za členství v klubu a poplatek za zájmový kroužek je třeba uhradit v  
      hotovosti u svého třídního učitele. 
 
 
 
Vnitřní řád školního klubu nabývá platnosti dne 1. 9. 2017 
 
 
 
 

Ing. Jiří Cočev 
ředitel školy 


