ŠKOLNÍ KLUB
PŘIHLÁŠKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022
JMÉNO ŽÁKA : _________________________________________________
DATUM NAROZENÍ : ________________

TŘÍDA : ________________

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA: ________________________

BYDLIŠTĚ : ______________________________________________________________________________
OTEC : JMÉNO : __________________________

TELEFON : __________________________________

MATKA : JMÉNO : _________________________

TELEFON : __________________________________

Náhradní kontakt : ----------------------------------------

Telefon : -------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ NA ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY ŽÁKA :_________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Seznámil jsem se s celým Vnitřním řádem školního klubu - podpis …………………………………………..
Přihlašuji svého syna/dceru od 1.9.2021 – podpis zákonných zástupců ………………………………............
Připomínky, návrhy: ________________________________________________________________________
ZDE ODSTŘIHNĚTE ………………………………………………………………………………………………….…….

Vážení rodiče, přečtěte si prosím, pečlivě celý Vnitřní řád školního klubu, který je vyvěšen v klubu a na www.školy.
Zde nabízíme pouze výňatek.
Školní klub je určen zejména pro žáky 2.stupně 6. – 9. ročníku.
Poplatek za školní klub se nevybírá.
Práva žáků
- mohou se zúčastňovat všech akcí pořádaných školním klubem
- navrhovat aktivity, sdělovat své názory
- využívat zařízení a věci sloužící k zájmovému vzdělávání
Povinnosti žáků
- dodržovat bezpečnost a pravidla chování dle poučení při nástupu do školního klubu
/ viz příloha Poučení o bezpečnosti /
Zápis žáka do ŠK:
K pravidelné docházce je žák zapsán rodiči nebo jiným zákonným zástupcem tak, že vyplní přihlášku, kde sdělí rozsah docházky a
způsob odchodu žáka ze školního klubu.
Rodiče uvedou náhradní kontakt pro případ mimořádné situace / nevyzvednou-li si dítě ve ŠK do 16,30 v případě úrazu … /
Příchod a odchod žáků - žáci chodí do klubu samostatně, všichni se nahlásí u vychovatelky, která je zapíše do docházkového
sešitu. Při odchodu se žáci u vychovatelky odhlásí. Z důvodu bezpečnosti a hygieny rodiče nevstupují do budovy školy, na žáky
čekají před vchodem do školního klubu.
Pokud žák
- bude mít změnu v odchodu ze školního klubu- vyplní rodiče písemný doklad, který obdrží ve ŠK. Uvedou datum, hodinu a
svůj podpis.
Důvody pro vyloučení žáka ze ŠK
- soustavné porušování kázně a pořádku
- ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních žáků a zaměstnanců
Toto rozhodnutí je předem projednáno s rodiči nebo zákonným zástupcem žáka, s ředitelem školy.
Krizová situace
Pokud si žáka, který odchází domů s doprovodem, nevyzvedne nikdo z uvedených osob v přihlášce do 16,30 hod, spojí se
vychovatelka telefonicky
- s rodiči nebo zákonným zástupcem
- s náhradním kontaktem uvedeném v přihlášce
- dále dle postupu uvedeném ve Školním vzdělávacím programu školního klubu
Provozní doba: Po – 12,10 – 16,30 hod. Út – Pá – 11,40 – 16,30 hod.

ZÁZNÁMY O ODCHODECH ŽÁKA ZE ŠKOLNÍHO KLUBU
DEN

Čas odchodu

Změna
Od…….

Změna
Od…….

Změna
Od…….

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
ŽÁK BUDE ODCHÁZET / vyhovující zaškrtněte/ :
SÁM – kdykoliv
SÁM – podle uvedeného času
V DOPROVODU, uveďte JMÉNA OSOB, KTERÉ BUDOU ŽÁKA VYZVEDÁVAT:

ZDE ODSTŘIHNĚTE ………………………………………………………………………………………………….…….

Program ŠK : Činnost je řízena plánem zájmového vzdělávání na příslušný školní rok a je vyvěšen ve školním klubu.
K činnosti jsou vyhrazeny - vnitřní prostory ŠK
- ohraničený prostor hřiště, zahrady
- prostor před ŠK- u laviček, stoly na stolní tenis - zámková dlažba
Pokud si žák chce vypůjčit sportovní potřeby, zapíše u vychovatelky svoje jméno a vypůjčí si požadovanou věc, za jejíž
vrácení osobně zodpovídá.
Zajištění bezpečnosti: Žáci jsou na začátku i v průběhu školního roku poučeni o bezpečnosti.
Viz příloha Poučení o bezpečnosti/ - je vyvěšeno ve ŠK.
Pokud je neplánovaně přerušena nebo dříve ukončena výuka ve škole, zrušen trénink, zájmový kroužek, žáky si převezme
vychovatelka – zajistí vyučující poslední hodiny, trenér, vedoucí kroužku.
Další činnosti školního klubu: před každou akcí (výlet, exkurze, kulturní představení, závody, soutěže) připraví
vychovatelka zajišťující dozor písemnou zprávu pro ředitele se základními údaji o místě pobytu, plánovaném průběhu celé
akce, jmenný seznam žáků.
Pitný režim: Každý žák má v doprovodu vychovatelky přístup do kuchyňky k pitné vodě
možnost vlastní šťávy.
Obědy: Přihlašování a odhlašování obědů si rodiče zajišťují sami ve školní jídelně.
Spolupráce s rodiči: Rodiče se mohou denně informovat o chování žáka, o plánovaném programu a jeho plnění, popř. sdělit
své připomínky a náměty
- přímo ve školním klubu po dobu provozu u paní vychovatelky 721 603 082
- písemně zprávou v diáři
- na třídních schůzkách
Nepřítomnost žáka, který je přihlášen k pravidelné docházce omluví rodiče u třídního učitele.
V případě úrazu žáka, nevolnosti, horečky se vychovatelka spojí telefonicky s rodiči a obeznámí je se situací, která
nastala.
Vychovatelka nezodpovídá za osobní věci žáků, které nejsou nezbytně nutné pro výuku ve škole – mobilní telefony,
peníze, rádia, hračky z domova apod.
Ve školním klubu je zakázáno nabíjet mobilní telefony i jinou elektrotechniku.
Rodič uhradí nebo uvede do původního stavu škodu, kterou žák způsobí nevhodným chováním, neuposlechnutím
osoby, která vykonává dohled, porušením Vnitřního řádu školního klubu.

