Základní škola Morkovice, příspěvková organizace
17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany
telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30

Řád klubu Sluníčko
1. Klub Sluníčko jsou prostory v základní škole Morkovice, které slouží k pořádání zájmových a
společenských akcí klubu.
2. Přístup do klubu mají pracovníci pověřeni ředitelkou ZŠ Morkovice. V době mimo provozní dobu
klubu jen na základě oprávnění, které vydává ředitelka školy. Zákonní zástupci a děti (dále jen
„uživatelé“) nejsou oprávněni vstupovat do klubu bez přítomnosti zaměstnance klubu (školy).

3. Všechny osoby vstupují vchodem ze dvorního traktu školy. Za vstup odpovídá zaměstnanec
klubu.
4. Otevírací doba klubu Sluníčko:

pondělí

8:00 – 12:00

úterý

8:00 – 12:00

14:30 – 17:30

středa

8:00 – 12:00

14:30 – 17:30

čtvrtek

8:00 – 12:00

pátek

8:00 – 12:00

5. Nezletilá osoba vstupuje do klubu Sluníčko v doprovodu svého zákonného zástupce, který je
za ni zodpovědný a přítomen po celou dobu užívání prostor klubu Sluníčko a jeho aktivit.
6. Pracovníci klubu i ostatní pověřené osoby využívající prostory sálu provedou vizuální
kontrolu celého prostoru a tělocvičného nářadí. Dále jsou povinni: při odchodu vypnout všechny
elektrické spotřebiče, uzavřít okna a uzamknout místnost.
7. Všichni uživatelé jsou dále povinni: udržovat pořádek,, důsledně dodržovat obecné zásady
bezpečnosti a protipožární ochrany, v případě požáru se řídit požárními směrnicemi a souvisejícími
předpisy, důsledně postupovat podle pokynů pro používání konkrétních zařízení a nářadí:

závěsná houpačka pro děti od 3 let do hmotnosti 20 kg za doprovodu zákonných zástupců,
žebřiny pro děti od 3 let do hmotnosti 40 kg za doprovodu zákonných zástupců, skákací hrad pro
děti od 3 let za doprovodu zákonných zástupců.
8. Uživatel se zdržuje v hlavní místnosti klubu Sluníčko nebo v prostorách určených správcem
klubu.
9. Je zakázáno: provádět činnosti ohrožující zdraví a život všech přítomných, manipulovat s prvky a
rozvody elektrické instalace, jakékoli přenášení a přemisťování inventáře sálu bez vědomí ředitelky
školy, snímat kryty zařízení a provádět technické zásahy do zařízení, úmyslně poškozovat či
znečišťovat zařízení a prostory klubu.
10. Do klubu Sluníčko žádný z uživatelů nepřináší ani neužívá/nepožívá žádné věci/látky, které

by mohly ohrozit zdraví (alkohol, drogy, cigarety, chemikálie), způsobit úraz (zbraně,
pyrotechniku apod.) nebo ohrozit mravní výchovu dětí (vulgární texty, nevhodnou hudbu,
pornografické materiály apod.). Kouření, pití alkoholu a užívání omamných látek je v klubu
Sluníčko výslovně zakázáno.

11. Ředitelka školy jmenuje odpovědného pracovníka správcem klubu, který zajišťuje provoz
místnosti a jejích přidružených částí a je povinen kontrolovat dodržování tohoto pokynu.
Odpovědným pracovníkem je ustanovena paní Marie Brablíková. Odpovědný pracovník je řízen
ředitelkou školy. Správce zabezpečuje zejména tyto činnosti: vede evidenci vybavení, kontroluje
stav technického vybavení, zajišťuje včasné nahlášení závad do knihy závad (v kanceláři školy) a
provádí kontrolu nad dodržováním tohoto řádu.

12. Uživatel má právo využívat zařízení, hry či pomůcky klubu Sluníčko k tomu určené. K
vybavení a zařízení se uživatel chová šetrně, aby dlouho a dobře sloužilo i ostatním. Pokud
uživatel vybavení školy zničí, má škola právo po něm či jeho zákonných zástupcích
požadovat náhradu či opravu věci.
13. V klubu se uživatel chová ohleduplně k ostatním a neruší je, dodržuje základní pravidla
slušného chování a komunikace.
14. Bez dovolení správce klubu Sluníčko uživatel nepoužívá žádnou audiovizuální techniku,
počítače a další podobná zařízení. Do elektrických zásuvek uživatel nesmí připojit žádné
vlastní zařízení (např. nabíječky mobilů).
15. Uživatel dbá pokynu správce klubu Sluníčko. V případě porušení jakéhokoliv bodu tohoto

řádu bude uživatel vykázán.
16. Všichni uživatelé klubu jsou povinni se seznámit s tímto řádem před prvním vstupem a jsou
povinni jej dodržovat.

V Morkovicích 30.3.2017

Mgr. Jana Teriaki
ředitelka školy
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Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.
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