
PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍHO KLUBU  

 ZŠ Opava E. Beneše 2 

  

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………….. 

Datum narození: …………………………………………. zdr. pojišťovna:……………………………….. 

Kontaktní adresa:……………………………………………………………………………………………………. 

Email adresa: …………………………………………………třída: ..……………………………………………. 

Jméno a příjmení matky: ………………………………………………………………………………………… 

Tel. číslo:      …………………………………………………..……………………………………………………….. 

Jméno a příjmení otce: …………………………………………………………………………………………… 

Tel. číslo: …………………………………………………...…………………………………………………………… 

Upozornění na zdravotní potíže žáka: …………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

ODCHODY ze školního klubu (nutno vyplnit: např. –  uvedení času, s doprovodem, 

sám, libovolné odchody, možnost upravovat v průběhu školního roku podle potřeby) 

 

PONDĚLÍ ………………………………………………………………………………………………………….. 

ÚTERÝ ………………………………………………………………………………………………………….. 

STŘEDA ………………………………………………………………………………………………………….. 

ČTVRTEK ………………………………………………………………………………………………………….. 

PÁTEK ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Žáci se řídí Vnitřním řádem školního klubu. Dodržují odchody stanovené rodiči. 

V případě změny odchodu je nutno předložit jejich písemný souhlas. 

Pro školní rok 2020/21 byl stanoven celoroční poplatek za zájmové vzdělávání ve školním 

klubu ve výši 180,- Kč, který je nutno uhradit do 25. září 2020 na účet školy: 

8235596001/5500 var. symbol: 2020210906 

zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka 

 

Datum:  ………………………   podpis žáka: .…………………………………………………………………. 

               

                                               podpis zák. zástupce: ………………………………………………………. 

    



 

    

 

 

Řád školního klubu 

 
 Provozní doba ŠK:  po až pá od 6,30 – 7,50  a  12,35 - 17,00 hodin  

 Do ŠK mohou být přihlášeny děti 5. -9. tříd ZŠ na základě řádně vyplněné přihlášky. Přihlášení a odhlášení 

žáka je možné během celého školního roku písemnou formou. Přihlášení v průběhu školního roku je možné 

pouze v případě nenaplněné kapacity ŠK. 

 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. 

 Do ŠK přichází žáci samostatně, zapíší se v sešitě docházky. Odchází v čase uvedeném na přihlášce. Žáci se 

neshromažďují v prostorách školy, pokud není školní klub otevřen. 

•   Žák má právo požádat vychovatele/ku o pomoc v případě problému         

    a v situacích, ve kterých si neví rady. 

•   Žák může používat mobilní telefon a jiná elektronická zařízení pouze 

    po domluvě s vychovatelkou. Za soukromé věci, které žák přinese do ŠK, 

    vychovatelka nezodpovídá! Poslech hudby z jakýchkoliv přístrojů nesmí nikoho  

    obtěžovat.   

 Žákům je zakázáno v prostorách školního klubu svévolně pořizovat audiovizuální záznam. Se souhlasem 

vychovatelky je možné pořídit audiovizuální záznam, který bude použit k prezentaci činnosti školního klubu. 

 Pokud žák soustavně, nebo nějakým významným projevem, porušuje kázeň pořádek, ohrožuje zdraví a 

bezpečnost svoji nebo ostatních, bude vyloučen ze ŠK. O tomto opatření rozhoduje ředitel školy a musí být 

předem projednáno se zákonným zástupcem. 

 Při veškeré činnosti ve ŠK vychovatelka zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí. Žák je povinen ohlásit 

každý úraz pedagogickému pracovníkovi.   

 Žáci svévolně nepoškozují zařízení a vybavení školy a ŠK. Při úmyslném poškození bude na rodičích 

požadována oprava či úhrada částky spojené      s opravou. Do ŠK je zakázáno nošení předmětů, které ohrožují 

zdraví. Nedoporučuje se nošení drahých předmětů a cenných věcí, za ztrátu takových věcí nenese škola 

zodpovědnost. 

 ŠK může využívat všechny prostory školy (tělocvična, školní zahrada, cvičná kuchyně, keramická dílna).  

V těchto prostorách musí žáci dodržovat řád učeben. 

 Celoroční poplatek za ŠK činí 180,-Kč je uhrazen při odevzdání přihlášky, nejpozději do 25. září 2020. 
  Žáci se ve ŠK chovají obezřetně, dbají na bezpečnost svou i druhých           

                            


