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*         Přijímání žáků
           Školní klub je určen žákům 5.ročníků a žákům 2.stupně převážně ze školy Propojení.
Do skupiny školního klubu jsou zařazeni žáci, jejichž rodiče vyplní zápisní lístek a zaplatí stanovený poplatek.
Počet žáků ve skupině se liší podle jednotlivých skupin ŠK a to tak, aby byla zaručena bezpečnost žáků a jejich
práce byla realizovatelná. Jejich počet určuje vedoucí skupiny po dohodě s ředitelem školy. Odhlášení z
docházky oznámí žák vedoucí  ŠK. 
O vyloučení z docházky do ŠK z důvodu porušování školního řádu rozhoduje ředitel na základě návrhu
vychovatelky a pohovoru s rodiči.
*          Příspěvek na částečné krytí neinvestičních výdajů

V souladu s vyhláškou č. 11 z roku 1994 MÚ se vybírá poplatek na částečné krytí neinvestičních výdajů
spojených s provozem klubu a to do maximální výše 1/3 neinvestičních nákladů provozu ŠK. Jejich výši na
jednotlivé skupiny určuje ředitel školy po dohodě s vedoucím skupiny. O jakýchkoli meziročních změnách jsou
rodiče včas informováni. 
*          Docházka do klubu

Do zájmových kroužků se přihlašují žáci k pravidelné docházce, do volného klubu k pravidelné denní
docházce. K evidenci docházky slouží pro zájmové kroužky Záznamy o práci, pro volný klub Přehled
vých.vzdělávací práce a docházkový list. Rodiče žáky nemusí z docházky omlouvat. 
* Provoz klubu

Provoz klubu je rozdělen na vlastní činnost klubu (tzv. volný klub) a na zájmovou činnost v
jednotlivých skupinách klubu. Volný klub je v provozu od 6:30 do 7:55, dále je otevřen po vyučování od 12:00
nejdéle do 16:00 v místnostech školního klubu, přilehlé chodbě a na školním dvorku. Zájmové kroužky pracují
podle svého zaměření v prostorách a v hodinách, které vedoucí klubu projednala se správci těchto prostor.
Rozpis jednotlivých skupin (čas a místo) předkládá vedoucí klubu řediteli školy ke schválení. ŠK je žákům
otevřen ve dnech školního vyučování. V době prázdnin nebo mimořádného volna je ŠK uzavřen.
* Výchovně vzdělávací činnost klubu

Školní klub realizuje výchovně vzdělávací činnost zejména formou rekreačních a zájmových činností v
souladu se ŠVP školy. Činnosti jsou zařazovány podle ŠVP ŠK a podle momentální potřeby žáků. Klub
umožňuje žákům také přípravu na vyučování. Cílem činností  ŠK je osvojování kompetencí k aktivnímu
využívání volného času. Obsah pravidelných činností v zájmových kroužcích si tvoří odborní vychovatele.
* Péče o bezpečnost žáků a ochranu zdraví

Za bezpečnost žáků odpovídají vychovatelé klubu a to od příchodu žáka do klubu až do jeho odchodu
Žáci jsou seznámeni se školním řádem a s řádem jednotlivých pracoven. Jakékoli zranění nebo nehodu hlásí žák
okamžitě vedoucímu skupiny. Školní klub volný stojí na principu dobrovolné docházky Jeho navštěvování není
povinné. Jakmile žák opustí areál školy, škola za něj nenese odpovědnost.
Pitný režim je zajištěn možností přístupu k pitné vodě, případně uvařením teplého nápoje v ŠK.
V případě nepřítomnosti vychovatelky je zajištěn zástup nebo je činnost ŠK zrušena. O této situaci jsou žáci i
rodiče předem informováni.
*          Pravidla chování žáků při činnostech ŠK
        Žáci mají právo účastnit se všech činností organizovaných ŠK, aktivně se na nich podílet a využívat
vybavení ŠK. Žáci jsou povinni chovat se v souladu se školním řádem a s vnitřním řádem jednotlivých
pracoven, svou přítomnost zapisovat do docházkového listu, v pořádku vracet vypůjčené věci, chovat se
ohledupně k ostatním Úmyslně poškozené věcí jsou povinni nahradit.
* Kontrolní činnost

Hospitační a kontrolní činnost v jednotlivých skupinách provádí kromě inspekčních orgánů ředitel
školy, jeho zástupce a vedoucí školního klubu. 
* Dokumentace

Pro žáky volného klubu: Přehled výchovně vzdělávací práce, zápisní lístek a  docházkový list. Pro
zájmové kroužky: Přehled vých.vzdělávací práce s vyznačením účasti žáka, zápisní lístek.
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