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ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY, LIBEREC, LESNÍ 575/12
v souladu s ustanovením zák. 561/2004 Sb. v platném znění
a
ustanovením vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v aktuálním znění
vydává
vnitřní řád školního klubu (ŠK).
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Řád ŠK vychází z příslušného ustanovení zák. 561/2004 Sb. a vyhl. 74/2005 Sb. o
zájmovém vzdělávání v aktuálním znění.
2. Řád ŠK je platný pro všechny přihlášené žáky navštěvující školní klub s nepravidelnou
činností. Na žáky přihlášené do ŠK s celotýdenní péčí se vztahuje řád ŠD.
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1. Kapacita ŠK 296 míst. ŠK navštěvují zpravidla žáci 3. – 9. ročníku školy. Využívání
služeb ŠK je pro žáky školy dobrovolné. Činnost školního klubu s nepravidelnou péčí je
realizována bezúplatně.
2. Za činnost ŠK zodpovídá vedoucí vychovatelka ŠD.
3. Žákem školního klubu s nepravidelnou péčí se stává žák Základní školy, Liberec, Lesní
575/12 na základě registrace. Registrací se rozumí zápis žáka do Knihy návštěv, kde žák
uvede své příjmení a jméno, třídu, čas příchodu a odchodu ze školního klubu. Při své
první registraci je žák seznámen s řádem školního klubu.
4. Činnost školního klubu probíhá ve dnech pondělí až čtvrtek v době od 12:00 do 16:00
hodin a v pátek v době od 12:00 do 15:00 hodin.
5. Školní klub využívá prostory knihovny a čítárny. Žáci mají ve školním klubu k dispozici
fond žákovské knihovny, společenské hry, výtvarné potřeby. Knihovna obsahuje
multimediální vybavení. Školní klub má k dispozici též školní dvůr a hřiště.
6. Žák je v ŠK zejména povinen nenarušovat klid v prostorách knihovny a čítárny, chovat se
k zapůjčeným knihám šetrně, zejména mu není dovoleno podtrhávat a vpisovat poznámky
do dokumentů, chovat se ohleduplně k veškerému vybavení školní knihovny, řídit se
pokyny personálu ŠK.
7. Žáci se v prostorách knihovny a čítárny řídí Řádem školní knihovny. Žáci chodí do
knihovny bez svrchního oděvu (kabáty, bundy apod.), školních tašek a řádně přezuti. V
prostoru knihovny není dovoleno jíst a pít.
8. Žáci přicházejí do ŠK samostatně, zapíší jméno, třídu a čas příchodu do docházkového
sešitu. Z ŠK odcházejí samostatně, čas odchodu zaznamenají do docházkové knihy.
9. Pokud žák porušuje Řád ŠK nebo Řád knihovny, svým chováním ohrožuje vlastní
bezpečnost nebo bezpečnost a zdraví ostatních dětí, může mu být uděleno v souladu se
školním řádem kárné opatření, popřípadě i snížená známka z chování. V krajním případě
může ředitel rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠK.
10. Za knižní fond a jiný inventář ŠK odpovídá žák, jemuž byl svěřen. Úmyslné poškození
pomůcek nebo vybavení je řešeno se zákonným zástupcem žáka.
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11. Žáci se v ŠK chovají obezřetně, dbají na bezpečnost svou i druhých. Řídí se pokyny
personálu ŠK - knihovnice.
12. Do ŠK je zakázáno nošení předmětů, které ohrožují zdraví. Nedoporučuje se nošení
drahých předmětů a cenných věcí.
13. Při úrazu zajistí personál ŠK 1. pomoc postiženému a zajistí, v případě nutnosti, lékařské
ošetření. Neodkladně o úrazu informuje ředitele školy a rodiče a provede zápis do knihy
úrazů.

vypracovala: Jiřina Čiháčková, vedoucí vychovatelka

Mgr. Bc. Jiří Dvořák,
ředitel školy
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