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Ruší se vnitřní řád školního klubu č.j. 008a/2012-ŘŠ účinný od 26.4. 2012. 

 
Na základě ustanovení § 30 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává ředitelka Základní školy a Mateřské školy  
při Nemocnici Na Bulovce jako její statutární orgán tento Vnitřní řád školního klubu (dále ŠK). 
 
 
1. Obecná ustanovení: 
 

Vnitřní řád školního klubu upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků a jejich zákonných zástupců 
(dále jen účastníků) ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými 
pracovníky; provoz a vnitřní režim školního klubu; podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a 
jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí; podmínky 
zacházení s majetkem školského zařízení ze strany účastníků. 

 
 

2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností účastníků a jejich zákonných zástupců 
 

2.1. Práva účastníka 
 

a) Účastník má právo na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, na účast v zájmovém vzdělávání 
v rozsahu stanoveném ve školním vzdělávacím programu školního klubu.  

 
b) Při vzdělávání má právo využívat zařízení školského zařízení, pomůcky a další vybavení způsobem, který je 

v souladu s účelem, ke kterému jsou určeny. 
 
c) Ke vzdělávání ve školním klubu má právo se přihlásit každý žák  2.stupně, při volné kapacitě také žáci 

1.stupně základní školy a žáci středních škol.  
 
d) Účastník má právo využívat v maximální možné míře vzdělávací nabídku školního klubu, která je dána 

školním vzdělávacím programem. Právo účasti účastníka na aktivitách zájmového vzdělávání však může být 
omezeno jeho aktuálním zdravotním stavem nebo vyjádřením ošetřujícího lékaře ke vzdělávání.  

 
e) Účastník má právo na přístup k informacím, které podporují jeho osobnostní rozvoj, a na ochranu  

před informacemi, které se s pozitivním rozvojem jeho osobnosti neslučují. 
 
f) Účastník má právo na podmínky zajišťující ochranu jeho zdraví a na zdravý tělesný, duševní, duchovní, 

mravní a sociální rozvoj. 
 
g) Účastník má právo na to, aby byl brán v úvahu jeho nejlepší zájem. 
 
 
 



 

2.2. Povinnosti účastníka 
 

a) Účastník je povinen svým chováním dodržovat režim dětských oddělení stanovených Nemocnicí Na Bulovce, 
dodržovat práva svých spolužáků, vychovatelek i ostatních osob, kteří se zájmového vzdělávání účastní, a to 
jak práva uvedená v tomto vnitřním řádu, tak i ostatní platná práva či práva plynoucí z obecně platných zásad 
slušného chování. 

 
b) Účastník je povinen jednat tak, aby neohrozil své zdraví, zdraví svých spolužáků nebo jiných osob. V případě 

úrazu je povinen přivolat pomoc nejbližší dostupné dospělé osoby. 
 
2.3. Práva zákonných zástupců (dále též rodičů) 
 

a) Rodiče mají právo zúčastňovat se a podílet se vhodným způsobem na výchovně vzdělávací činnosti školního 
klubu a mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajícím se vzdělávání jejich dítěte ve školském 
zařízení. 

 
b) Rodiče mají právo své připomínky a podněty k činnosti školského zařízení předávat také zástupcům školské 

rady. Kontakt na všechny členy školské rady, včetně zástupců rodičů, je uveden na webových stránkách školy, 
případně si ho rodič může vyžádat na telefonním čísle školy. 

 
2.4. Povinnosti zákonných zástupců (dále též rodičů) 
 

Zákonní zástupci mají povinnost účastníka zájmového vzdělávání přihlásit do ŠK písemně, tzn. řádně, úplně  
a pravdivě vyplnit „Souhlas zákonného zástupce se zařazením žáka do školy při zdravotnickém zařízení“, 
pokud tak neučinili již při zařazení žáka do režimu základního vzdělávání. 

 
3. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 

 
Při plánování svých zájmových činností se účastník řídí pokyny pedagogických pracovníků školského zařízení  
i školy. 

 
4. Provoz a vnitřní režim školního klubu 
 

a) Provoz ŠK  začíná v 8:00 hodin a probíhá podle potřeb dětských oddělení nejdéle do 16:00 hodin.  
 

b) Činnosti ŠK probíhají podle svého charakteru, prostorových možností dětských oddělení a zdravotního stavu 
účastníka na lůžku nebo v místech určených zdravotnickým personálem. 

 
c) Účastníci zájmového vzdělávání si vybírají z denní nabídky činností školského zařízení podle svého zájmu, 

zdravotních možností. Rozvržení aktivit v průběhu dne podřizují povinnostem vyplývajícím ze základního 
vzdělávání, pokud jsou do něho přihlášeni. 

 
d) Provoz ŠK může být upraven podle náročnosti organizačního zajištění příležitostných akcí  

(např. besedy, zábavná a vzdělávací představení, apod.). Změna provozu je v takovém případě zástupcem 
organizace vždy oznámena odpovědné osobě na nemocničním oddělení. 

 
e) Školní klub vykonává činnost ve dnech školního vyučování a školních prázdnin podle potřeb dětských 

oddělení. 
 

f) Pitný režim je zajišťován Nemocnicí Na Bulovce. 
 

g) Služby poskytované ŠK jsou bezplatné. 
 

h) Evidence účastníků v jednotlivých činnostech v zájmovém vzdělávání je vedena na předepsaném tiskopise 
pro všechny činnosti (podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání) jednotně a následně 
převáděna do třídní knihy, která obsahuje také záznam o realizované oblasti zájmového vzdělávání a seznam 
účastníků, kterým je vzdělávání poskytováno. 



 

 
 

5. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany účastníků 
 

a) Účastník je povinen zacházet s vybavením a zařízením školního klubu i se svěřenými předměty a pomůckami 
šetrně a ohleduplně a vždy jen způsobem, který je v souladu s účelem, kterému jsou určeny. 

 
b) Účastník je povinen bezodkladně hlásit veškeré ztráty a nálezy příslušné paní vychovatelce či jinému 

zaměstnanci školy nebo zdravotnickému personálu. 
 

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými 
jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 
a) Povolení k účasti na akcích konaných mimo dětská oddělení vydává ústně zdravotnický personál. Pokud 

účastníku ŠK povolí opuštění budovy, připadají na jednu vychovatelku nejvýše dva účastníci.  
 

b) Vychovatelky školního klubu jsou povinny při poskytování školských služeb přihlížet k základním 
fyziologickým potřebám účastníků, jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu a doporučení zdravotnického 
personálu.  

 
c) Účastníci se řídí pokyny vedoucího pracovníka Nemocnice Na Bulovce, který dohlíží na dodržování předpisů 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožárních předpisů. Pokud účastníci ŠK zjistí závady 
a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, je jejich povinností 
informovat o těchto skutečnostech vychovatelku nebo zaměstnance nemocnice a v rámci svých schopností 
a možností zabránit vzniku škody.  

 
7. Specifika vzdělávání žáků ve školském zařízení 
 

a) Práce vychovatelek ve školním klubu ve škole při zdravotnickém zařízení má svá specifika. Při své práci 
dodržují obecné pedagogické zásady, požadavky pedagogiky volného času ale především speciálně 
pedagogické postupy. Při jednotlivých činnostech využívají příležitostí k individuální práci, zařazují 
především motivační prvky, usměrňují spontánní aktivity vzhledem ke zdravotnímu stavu žáka  
a rozvíjejí jejich tvořivost. 

 
b) Při výběru činnosti ve ŠK musí vychovatelka sledovat, aby byl zvolený obsah a formy práce přiměřené věku 

účastníků, jejich předchozím zkušenostem a dovednostem, rozvoji jejich osobnosti, činnosti by měly skutečně 
obohacovat žáky a dávat základ pro samostatné využívání volného času. Veškerá činnost je v souladu se 
Školním vzdělávacím programem pro zájmové vzdělávání ve školním klubu.  

 
c) Zájmové vzdělávání probíhá v těsné návaznosti na základní vzdělávání. Pedagogičtí pracovníci společně 

plánují návaznost výuky s denními aktivitami ŠK. 
 

8. Závěrečná ustanovení 
a) Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena zástupkyně ředitelky 

školy. 
 

b) V souladu s ustanovením § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb., v pozdějším znění zveřejňuje ředitelka 
školy tento vnitřní řád vyvěšením na chodbě dětských oddělení a na webových stránkách školy. 

 
c) Zaměstnanci školy byli s tímto řádem průkazně seznámeni. 

 
 
V Praze dne 26.8. 2019        Mgr. Bc. Radislava Jiřičková 

ředitelka školy 


