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Vnitřní režim školního klubu
Vnitřní řád školního klubu je součástí Organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví
režim školního klubu, je závazný pro pedagogické pracovníky a žáky školy.
Hlavním posláním školního klubu je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků za
pedagogického dohledu nad žáky.

Přihlašování a odhlašování žáků, docházka
Přihlašování a odhlašování žáků do a ze školního klubu je prováděno na základě žádostí žáků nebo
jejich zákonných zástupců a zajišťují jej vedoucí zájmových útvarů.
O zařazení žáků do školního klubu rozhoduje ředitel školy.
Za celkovou evidenci žáků a řádný chod školního klubu odpovídá vedoucí vychovatelka školního
klubu. Poplatek za pobyt žáka ve školním klubu se platí na období ½ školního roku předem. Pokud za
žáka není zaplacen poplatek, ředitel školy může rozhodnout o jeho vyřazení z klubu.
Poplatek je stanoven následovně:
-

7.30-8.15 a 13.40-14.25 (bez účasti v zájmových útvarech)
zájmové útvary (klubové kroužky)

ZDARMA
dle nabídky kroužků

Zákonní zástupci žáka sdělí vedoucímu zájmového útvaru rozsah docházky žáka a způsob odchodu
žáka z klubu, tyto údaje jsou zaznamenány na přihlášce do školního klubu. Omluvu nepřítomnosti
žáka v klubu sdělí rodiče vedoucímu zájmového útvaru písemně. Docházka do školního klubu je
zaznamenávána v třídní knize zájmového útvaru.
Rozsah denního provozu školního klubu a rozvrh činnosti je organizován podle činnosti jednotlivých
zájmových útvarů denně, nejdříve od 7.30 a nejpozději do 20.00 s výjimkou soustředění či táborů.
Rozvrh činnosti jednotlivých zájmových útvarů je stanoven rozvrhem hodin platným pro školní rok.
Doba pobytu žáka ve školním klubu se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. Činnost školního klubu
probíhá v místnostech stanovených rozvrhem.
Zájmové útvary se naplňují nejvýše do počtu 15 žáků, nejmenší počet zapsaných žáků v zájmovém
útvaru je 6.
Do školního klubu přicházejí žáci podle rozvrhu činnosti jednotlivých zájmových útvarů před začátkem
školního vyučování a po skončení vyučování dle pokynů vedoucích zájmových útvarů.
Tel.: 222 262 133, mobil: 725 321 082, fax: 283 882 581, e-mail: gtm@gtmskola.cz, www.gtmskola.cz
IČO: 25741497, č. ú. 2000001731/8040 u Oberbank AG, Praha.
O.p.s. je vedená Městským soudem v Praze v rejstříku obecně prospěšných společností, oddíl O, vložka 102

Základní škola německo-českého porozumění
a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s.
Grundschule der deutsch-tschechischen Verständigung
und Thomas-Mann-Gymnasium, g.n.G.
Střížkovská 27/32
180 00 Praha 8

Činností školního klubu se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do klubu, pokud se této činnosti
neúčastní plný počet žáků zařazených do klubu stanovený pro skupinu.

Hygienická a bezpečnostní pravidla
Pro činnost školního klubu platí stejná ustanovení o BOZP jako při ostatních činnostech
organizovaných školou. Žáci přihlášení do školního klubu jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je
uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.
Žák bez vědomí vedoucího zájmového útvaru neopouští vymezený prostor. Za žáka, který byl ve škole
a do školního klubu se nedostavil, vedoucí zájmového útvaru neodpovídá.
Žák se ve školním klubu chová dle pravidel stanovených školním řádem. V případě jeho porušování,
může být z klubu vyloučen.

Dokumentace
Ve školním klubu se vede tato dokumentace:
-

Zápisové lístky
Třídní kniha zájmového útvaru
Celoroční plán činnosti

Vnitřní režim školního klubu byl projednán pedagogickou radou dne 27.8.2014
Účinnost: od 1.9.2014
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