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1. Загальні положення 

 

Внутрішні правила позашкільного клубу регулюють деталі здійснення прав і обов'язків учнів, 
їх батьків / законних опікунів і шкільного персоналу . Вона ґрунтується на Загальній 
декларації прав людини, Конвенції про права дитини, Законі No 561/2004 Coll. про 
дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту з поправками та Указі No 
256/2012 про базову освіту та деяких вимогах до здійснення відвідування школи зі змінами, 
Указ No 74/2005 про освіту на основі інтересів зі змінами. 

 

На учнів та їх законних представників поширюється обов'язок дотримуватися правил  
Шкільних правил початкової  школи в Праховиці.  Внутрішні правила позашкільного клубу 
регулюють, зокрема, права та обов'язки учнів та законних опікунів щодо конкретних умов 
навчання на основі інтересів.  

 

 

2. Права та обов'язки учнів позашкільного клубу та правила взаємовідносин між 
законними представниками учнів та шкільним персоналом 

 

 

Учні мають право: 
a) для розвитку особистості за ступенем таланту, інтелектуальних і фізичних здібностей, 



b) висловлюватися належним чином і гідно щодо всіх рішень, що стосуються основних 
питань їх перебування в позашкільному центрі, і їх заявам необхідно приділяти увагу 
відповідно до їх віку і стадії розвитку, і може робити свої зауваження через своїх 
законних представників або безпосередньо до керівника школи, 

c) для захисту від впливів та інформації, які загрожують його інтелектуальному і 
моральному вихованню і неналежним чином впливають на його мораль, 

d) у випадку учнів з обмеженими можливостями, з обмеженими можливостями 
навчання або поведінки, до особливої обережності в межах можливостей школи та 
позашкільного центру 

e) захищати від фізичного і психологічного насильства, недбалого поводження, будь-
якої форми дискримінації і дотримуватися правила, згідно з яким ніхто не має права 
завдавати шкоди іншим, 

f) свобода у виборі друзів, 
g) забезпечити повагу їхнього приватного життя та життя їхньої сім'ї, 
h) для захисту від звикання речовин, що загрожують його фізичному і психічному 

розвитку, 
i) якщо з якої-небудь причини учень відчуває себе в біді, має проблеми і т.д., він має 

право звернутися за допомогою до гувернантки  позашкільної клубу. 
j) для відпочинку, ігор та дозвілля відповідно до їхнього віку, а також для 

безкоштовної участі в контрольованих видах дозвілля 

 

Учні зобов'язані 
a) дотримуватися правил ввічливої поведінки 

b) поводитися таким чином, щоб не наражати на небезпеку власне здоров'я або 
здоров'я інших 

c) дотримуватися внутрішніх правил позашкільної клубу, регламентів і інструкцій 
школи щодо охорони здоров'я і безпеки, з якими вони були  ознайомлені, 

d) дотримуватися вказівок гувернантки позашкільного клубу та інших працівників 
школи, які узгоджуються з правилами Внутрішніх правил позашкільної клубу, 
Шкільних правил та інших правових норм, 

e) регулювати свою поведінку і поведінку в позашкільному центрі і на позашкільних 
заходах,  організованих таким чином, щоб не применшувати гідність себе, своїх 
однокласників, шкільного персоналу та інших осіб, з якими вони контактують. 

f) без відома гувернантки, не залишати позашкільний відділ, 
g) повідомляти про будь-яку втрату або заміну особистих речей гувернантці негайно в 

день, коли сталася втрата, 
h) відвідувати позашкільний центр відповідно до картки зарахування та брати участь у 

заходах, організованих позашкільним центром, 
i) міняйте взуття і тримайте тапочки в стані, який не загрожує їхньому здоров'ю. 

 
 

3. Права та обов'язки законних представників учнів та правила взаємовідносин 

     законні представники учнів зі шкільним персоналом 

 

Законні опікуни учня мають право: 



а) записати свою дитину в позашкільний клуб , передавши заповнену та підписану форму 
заявки  
б) вивести свою дитину зі шкільного клубу, навіть протягом навчального року, в письмовій 
формі; 
в) бути поінформованими про діяльність позашкільного клубу, звертатися до гувернанток 
зі своїми пропозиціями та пропозиціями;  
г) бути поінформованим гувернанткою про діяльність і поведінку учня під час перебування 
в позашкільному центрі 
в) у разі незадоволення зв'яжіться з заступником директора або директором школи  
 
Законні представники учня зобов'язані:  
а) забезпечити, щоб зареєстрований учень належним чином відвідував позашкільний 
клуб; 
б) своєчасно виправдовувати відсутність учня в позашкільному центрі  (тобто заздалегідь 
або не пізніше в той день, коли учень не піде  в позашкільний клуб) 
в) інформувати гувернантку про зміну медичної придатності учня, про проблеми зі 
здоров'ям або про інші серйозні факти, які можуть вплинути на хід навчання або поведінку 
учня в позашкільний центр; 
г) повідомляти про зміни в контактних номерах телефонів або електронних листах 

г) підписати одяг і взуття, які учні мають у позашкільному клубі, щоб переодягнутися   
 
 

4. Функціонування та внутрішній режим позашкільного клубу 

    
4. 1. Функціонування позашкільного клубу  
 

a) Операційна доба: 

• Ранкова вечірка 6.15 -7.30  

• післяобідній клуб 11,30 – 15,30 
b) Будівля школи  відкрита  для ранкової роботи позашкільного клубу з 6.15 до 7.30 

ранку.  У другій половині дня учні вступають в позашкільний клуб з 11.30 до 12.45 або 
після п'ятого уроку. 

c) Виховна робота та інші заходи в позашкільному клубі відбуваються відповідно до 
графіка заходів та режиму, затвердженого керівником школи.  

d)  Призначені класи призначені для діяльності позашкільного клубу. За погодженням з 
керівництвом школи можна скористатися тренажерним залом, шкільним 
майданчиком, кухнею та іншими розслабленими класними кімнатами.  

e) Максимальна кількість відділень: 2, максимальна місткість  – 50 учасників 

 

4. 2. Правила відвідування позашкільного клубу  
 

a) Допуск учня до діяльності позашкільного клубу вирішується керівником школи на 
підставі належним чином заповненої письмової заяви. У разі більшої кількості 
вступників до позашкільного центру, ніж його спроможності, застосовуються критерії 
прийому. Ці правила є частиною клубу після школи SEP 



b) Учень реєструється в позашкільному центрі законним опікуном, вручаючи належним 
чином заповнену картку зарахування із зазначенням ступеня відвідуваності та 
способу від'їзду учня. Заявки реєструється гувернанткою. Учні можуть 
зареєструватися в позашкільний клуб з першого дня відповідного навчального року. 

c) Учень вступає в діяльність в звітному режимі, про який вказує законний представник 
в реєстраційній картці. Без письмових вибачень від законних представників участь у 
діяльності позашкільного клубу є обов'язковою .  

d) Відсутність учня в позашкільному центрі виправдовується відсутністю учня в школі 
(процедура за шкільними правилами). Якщо учень забирають батьки з уроку, клас 
(здача) вчитель повідомляє про цей факт гувернантці. Вибачення пишуться або 
телефонують.  

e) Звільнення від повсякденної діяльності позашкільного клубу здійснюється тільки на 
підставі письмового повідомлення від законного опікуна, яке повинно включати 
годину від'їзду, дату і спосіб від'їзду і підпис. 

f)  Режим підбирання учня з діяльності позашкільного клубу - до 12.45 і з 14.30 до 15.25 
вечора у зв'язку з тим, що не порушує заплановані заходи. 

g) У другій половині дня учні, які зареєстровані для діяльності в позашкільному клубі,  
передаються гувернантці  відповідним вчителем після завершення регулярного 
навчання або інших заходів, організованих школою. Після передачі передавач 
повідомляє кількість переданих учнів і повідомляє причину відсутності зарахованих 
вихованців позашкільної школи. 

h) Учні, яких не забирають їх законні опікуни (або особи, зазначені в реєстраційній 
картці), виїжджають окремо в гардеробну, належним чином змінюються і залишають 
будівлю школи без невиправданої затримки. 

i) Учні виїжджають на обід у супроводі гувернантки позашкільного клубу.Учні, які 
закінчують свої уроки після п'ятого уроку, виїжджають на обід зі своєю дрібницею, а 
потім відразу переїжджають з їдальні в  позашкільний клуб. 

j) Необхідним обладнанням для проживання в позашкільний клуб є рушник, одяг для 
перебування в тренажерному залі і на відкритому повітрі, спортивне взуття для 
тренажерного залу – все правильно підписане і зберігається в текстильній сумці. 

k) Якщо учня не підбере законний представник від діяльності позашкільного клубу до 
закінчення встановленого часу роботи, гувернантка зв'яжеться з законним 
представником по телефону. Телефонна угода буде чекати з учнем до приїзду 
законних представників або уповноваженої особи на самовивіз. Якщо жоден з 
законних представників або перерахованих контактних осіб не може бути 
досягнутий, вони будуть інформувати директора школи про ситуацію, і вона буде 
далі вирішувати її у співпраці з департаментом OSPOD або поліцією Чеської 
Республіки. 

l) У цьому випадку школа залишає за собою право вимагати від батьків відшкодування 
необхідних неінвестиційних витрат, пов'язаних з продовженням роботи 
позашкільного клубу. 

m) Неодноразова нездатність забрати учня - привід припинити перебування учня в 
позашкільному клубі. 

  

 

4. 3. Діяльність позашкільного клубу    



 

a) Школа забезпечує цікаву освіту учнів школи.  
b) Працівники школи проводять заходи в шкільні дні.  Після консультації із засновником 

керівник школи може замовити діяльність позашкільного клубу навіть під час шкільних 
канікул.   

 

5. Умови для забезпечення безпеки та здоров'я учнів та їх захисту від соціально 
патологічних явищ та від проявів дискримінації, ворожнечі або насильства 

 

5.1 Безпека та охорона здоров'я учнів  
 

a) Безпека та охорона здоров'я учнів під час занять забезпечується гувернантками на їх 
кафедрі методично коректним і плановим відбором заходів на окремих роботах.  

b) Вильоти з позашкільного клубу регулюються даними, зазначеними на реєстраційній 
картці. В інший час звільнити учня можна тільки на підставі письмового 
повідомлення, яке повинно містити дату, годину, спосіб виїзду і підпис законного 
представника, або на підставі особистого самовивозу (законного представника або 
особи, зазначеної на реєстраційній картці). 

c) Учні не приносять в позашкільний клуб небезпечні предмети і речовини, що 
загрожують їх власному здоров'ю або безпеці, або іншим особам. 

d) Учень зобов'язаний негайно повідомити гувернантку про будь-які травми, заподіяні 
під час занять в позашкільному клубі. Працівники школи та учні позашкільного клубу 
далі керуються у своїй поведінці, обов'язках та правах положеннями Шкільного 
регламенту. 

e) У разі травми учня гувернантка розгляне ситуацію - або вона буде лікуватися сама , 
або викликати батьків, або медичну допомогу. 

a) Питний режим – учні приносять напої з дому, або вони мають можливість придбати  
їх в торговому автоматі з напоями. 

f) Про будь-які виявлені недоліки з точки зору безпеки учнів гувернантки негайно 
повідомляють керівництву школи. 

g) Якщо учень систематично порушує діяльність позашкільного клубу, порушує 
Внутрішні правила позашкільного клубу і Шкільні правила, його відвідування 
позашкільного клубу може бути припинено за пропозицією гувернантки і за 
рішенням керівника школи після обговорення в педагогічній раді  . Рішення про 
припинення відвідування повідомляється керівником школи законним 
представникам учня в письмовій формі з відповідним обґрунтуванням.  

h) Оцінка та класифікація поведінки учня початкової школи  також включає поведінкові 
прояви в діяльності позашкільного клубу. 
 

 

 

5.2. Захист від соціально патологічних явищ 

 

Прояви булінгу серед учнів, тобто фізичне насильство, обмеження особистої свободи, 

приниження, зловживання інформаційними технологіями з метою приниження гідності 

тощо, які були б вчинені будь-ким проти будь-кого (учнів та дорослих), суворо 

заборонені в школі, а отже, у позашкільному клубі та у всіх шкільних заходах та заходах 



і заходах і вважаються одноразовим злочином проти Шкільного регламенту. . У разі такої 

поведінки школа діє відповідно до програми школи проти булінгу. Завжди скликається 

освітня комісія, проінформовані законні представники і відповідно до чинних законів 

школа має зобов'язання щодо звітності перед деякими іншими установами (наприклад, 

органом соціального та правового захисту дитини, поліцією Чеської Республіки тощо). 

 

 

6. Умови поводження з майном 

 

a) Учні зобов'язані ставитися до обладнання позашкільного клубу (ігри, іграшки, книги, 
меблі і т.д.) з урахуванням і турботою. У разі навмисного пошкодження або 
руйнування ігрових об'єктів або обладнання законних представників попросять 
домовитися про спосіб відшкодування завданої шкоди.  

b) Учні зобов'язані зберігати своє місце та інші ділянки позашкільного клубу в чистоті і 
порядку, захищати майно від пошкоджень. 

c) Післяшкільне майно (іграшки, частини наборів і т.д.) учні не повинні забирати 
додому. 
 

 

 

7. Діяльність групи в період дії надзвичайних заходів з епідеміологічних причин 

 

A) Загальні правила захисту від інфекційних хвороб 
 

1. Всі учасники після школи, вихователі та шкільний персонал дотримуються чинних 
гігієнічних та протиепідеміологічних правил. 
 

2. Всі педагоги та асистенти, присутні в позашкільному клубі, постійно перевіряють 
дотримання чинних правил гігієни та неодноразово наголошують на принципах 
особистої та респіраторної гігієни дітей. 
 

B) Організаційно-гігієнічні правила на період дії надзвичайних заходів у зв'язку з 
COVID  

 
Б. 1. Вхід до будівлі школи 

1. Вихованці з симптомами інфекційного захворювання не можуть бути учасниками 
позашкільного клубу. 

2. Вхід дорослих (законних представників учасників позашкільних закладів) 
забороняється входити в будівлю школи. Процедура – дзвонять у дзвін, звертаються 
зі своїм запитом і чекають приїзду співробітника. Якщо це можливо, все буде 
оброблено перед будівлею школи або в районі за дверима. Заборона також 
поширюється на ранковий вхід в роздягальні. 

3. Учням заборонено допускати незнайомця в школу, виходячи зі школи і відкриваючи 
двері. 

4. Учень з постійними симптомами інфекційного захворювання, які є проявом 
хронічного захворювання, в тому числі алергічного захворювання (нежить, кашель) 



допускається бути присутнім в позашкільному клубі тільки в тому випадку, якщо він 
доведе, що не страждає інфекційним захворюванням. 

 

Б. 2. Поведінка в будівлі школи 

 

1. По прибуттю до  свити кожен учень відразу і ретельно миє руки протягом 20-30 
секунд водою, ще до того, як прийде до свого столу.  

2. Зіниці дотримуються принципів особистої та респіраторної гігієни (кашель і чхання 
бажано в одноразову хустку і найкраще її відразу викинути, а потім помити руки).  

3. Учні не залишаються без необхідності в туалеті. Тут заборонено збиратися і чекати 
однокласників. Виходячи з туалету, кожен ретельно миє руки з милом і теплою 
водою, або користується дезінфікуючим засобом для рук. 

4. Без крайньої необхідності ніхто не позичає і не бере в руки особисті речі 
однокласника (телефон, підручники, трудові книжки і т.д.). 

 
Б. 3. Процедури підозри на можливі симптоми COVID-19 або іншого інфекційного 
захворювання 

1. Якщо у учня позашкільного центру проявляються будь-які можливі симптоми COVID-
19, він негайно отримує маску і поміщається в спеціально відведене приміщення (Ні.  
– поруч з керамічною майстернею). Вихователь негайно зв'язується з законними 
представниками учня і просить його негайного збору, або просить керівництво 
школи або офіс зв'язатися з законними представниками. 

2. Учень проживає в ізоляції  до прийняття на себе законним опікуном у разі 
неповнолітнього учня або його від'їзду зі школи у випадку дорослого учня. При 
догляді за хворою людиною або підозрі на зараження завжди необхідно 
використовувати засоби індивідуального захисту цією людиною і працівником 
школи, що забезпечує нагляд.  

3. Відповідний вихователь негайно інформує керівництво школи про підозру на 
інфекційне захворювання у учня.  

4. Якщо у вихователя або шкільного помічника з'являться симптоми інфекційного 
захворювання (в тому числі і covid-19), вони в найкоротші терміни покинуть школу 
або діяльність, використовуючи маску і дотримуючись інших відомих правил 
поведінки і поведінки при підозрі на зараження цим вірусом.  

5. У разі підтвердженого інфекційного захворювання учня або працівника школи школа 
діє згідно з інструкцією Регіональної станції гігієни 

 

 
 
 

Б. 4. Організація позашкільного клубу  
 

Поділ учнів на окремі кафедри та групи відповідає інструкціям МІНІСТЕРСТВА охорони 
здоров'я та Міністерства освіти, молоді та спорту 

 

 
 



Обговорюється педагогічною радою на: 22.1.2019 

Доповнення до протиепідеміологічних заходів, обговорених Педагогічною радою 
8.12.2020 

 

Діє з 1.2.2019 

 

 

 

         Ing. Jitka Holasová,   
    господиня 

        


