
 

 

 

Vnitřní řád Školního klubu Kotva při CMGaSOŠPg Brno 

 

1. Cílem ŠK je vytvářet prostor pro společenský život a zájmovou činnost především 
studentů CMG a SOŠPg Brno. 

2. Všichni návštěvníci ŠK jsou povinni dodržovat základní bezpečnostní a etické normy, 
chovat se k sobě navzájem laskavě a ohleduplně, s majetkem ŠK a školy zacházet 
šetrně. 

3. Zázemí ŠK tvoří klubovna v suterénu školy (S01) 

4. Po dohodě s ředitelem školy může ŠK využívat i ostatní smluvené prostory areálu 

školy. 

5. Všichni návštěvníci ŠK jsou povinni respektovat pokyny vedoucího ŠK nebo vedoucí 

jednotlivých činností. Účastníci, kteří nebudou respektovat jejich pokyny, budou ze 

ŠK vyloučeni. 

6. Vedoucí ŠK odpovídá řediteli školy za dodržování vnitřního řádu ŠK, za chování všech 
návštěvníků ŠK v prostorách školy a za ochranu majetku. 

7. Při činnostech, které by mohly poškodit vybavení klubové místnosti (výtvarné práce 
apod.), jsou návštěvníci ŠK povinni majetek odpovídajícím způsobem chránit (ubrusy 
na stoly, přehozy židlí apod.). 

8. Elektrická zařízení smí obsluhovat pouze pracovníci ŠK, počítače mohou studenti 
využívat pouze se schválením vedoucího ŠK. 

9. Pracovníci ŠK a ZÚ zajistí úklid hrubého nepořádku, zavření oken a zhasnutí světel a 

vypnutí elektrických zařízení. 

10. Provozní doba ŠK je v pracovních dnech od 7:00 – 9:00 kromě středy a dále od 

11:00 – 17:00, v pátek do 15:00. 

11. Pracovníci ŠK zajišťují pedagogický dohled v klubových prostorách i v prostorách, 

které jsou pro volnočasové činnosti aktuálně využívané včetně školního hřiště. 

12. Všichni žáci jsou poučeni o bezpečnosti pracovníky ŠK, třídním učitelem, vedoucím 

kroužku nebo vedoucím aktivity. 

13. Školní klub je po dobu školních prázdnin uzavřen. 

14. Na vícedenní akce školního klubu se žáci přihlašují formou přihlášky. Svou neúčast 

na přihlášené akci  je třeba předem písemně nebo elektronicky omluvit. 

 

Tento řád nabývá platnost dne 1. září 2019 a je závazný pro všechny návštěvníky klubu. 

V Brně dne 30. 8. 2019 

 

 

----------------------------------------------     ------------------------------------ 

vedoucí ŠK        ředitel školy 


