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I. ÚČAST V ZÁJMOVÝCH KROUŽCÍCH  

1. Do zájmových útvarů se může přihlásit každý zájemce, který splní následující podmínky. 

2. Přihlášky do jednotlivých kroužků jsou k dispozici na webových stránkách školy. 

3. V přihlášce musí být vyplněny čitelně všechny údaje včetně podpisu zákonného zástupce.  

4.  Přihláška musí být odevzdána do termínu, který je uveden v informacích na webových stránkách nebo 

nástěnkách školy. 

5. Při přihlašování do kroužků by měly být dodrženy určené věkové kategorie. Výjimky jsou možné na 

základě ústní, telefonické nebo písemné žádosti rodičů, povolení výjimky je v kompetenci lektorů. 

6. Odhlášení ze zájmového útvaru musí být písemné, s uvedením jména a příjmení, názvu kroužku a datem, 

od kdy má být odhlášen, s podpisem zákonného zástupce.  

7. Všechny přihlášky a seznamy žáků v kroužcích jsou řádně evidovány a po skončení ročního období 

archivovány. 

II. PLATBY ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 

1. Výše a způsob úhrady zájmových kroužků musí být schválena ředitelem školy. Platba je stanovena tak, 

aby pokryla nutné náklady na činnost kroužku (mzdu lektora, náklady na materiál, pomůcky atd.). 

2. Kroužky jsou hrazeny na jedno pololetí školního roku, jednou úhradou lze platit více kroužků najednou. 

Kroužky jsou hrazeny k 1. 10. (za září, říjen, listopad, prosinec, leden) a k 1. 2. (za únor, březen, duben, 

květen, červen). 

3. Pokud nebude platba uhrazena, nebude žákovi umožněna účast v kroužku.  

4. Platby za kroužky se vrací v případech:  

- ukončení kroužku pro nízký počet přihlášených žáků  

- ukončení kroužku z důvodu odchodu lektora  

5. Platby jsou vraceny v poměrné části za nevyužité hodiny kroužků jen v případě dlouhodobé nemoci (delší 

než měsíc) žáka. 
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6. Platby jsou vraceny v hotovosti, proti podpisu na výdajovém dokladu nebo převodem na účet  

v průběhu měsíce února za první pololetí a v průběhu měsíce června za druhé pololetí. 

III. PODMÍNKY ČINNOSTI KROUŽKŮ. 

1. V kroužku musí být nejméně 8 platících žáků. U florbalového kroužku nejméně 10.  Povolení výjimek je v 

kompetenci ředitele školy.  

2. Náplň činnosti kroužků je plně v kompetenci lektorů.  

3. Před zahájením činnosti předloží lektoři metodický plán práce kroužku. 

4. Lektoři jsou povinni dodržovat přesně čas kroužků. Lektoři jsou povinni vyzvedávat žáky ze školní 

družiny nejméně deset minut před zahájením kroužku. Po skončení kroužku odvádějí lektoři žáky zpět do 

školní družiny. 

5. Pokud se nebude kroužek konat, oznámí to lektor žákům (jejich zákonným zástupcům) a odpovědné osobě 

nejméně 24 hodin před termínem konání kroužku. Při nepředpokládané absenci lektora mají děti zajištěn 

pobyt ve školní družině.  

6. Žáci jsou povinni přicházet na kroužky včas, ve vhodném oblečení a v přezuvkách. 

7. Lektoři vedou docházku žáků. Nepřítomnost na kroužku musí být omluvena zákonným zástupcem 

písemně (nebo prostřednictvím portálu Škola online). 

8. Žáci dodržují základní pravidla chování, respektují pokyny lektora. Ve zvlášť odůvodněných případech – 

hrubé porušování základních pravidel chování a Vnitřního řádu školy, může být žák z kroužku vyloučen. 

Vyloučení je oznámeno rodičům písemně.  

9. Žáci nesmí manipulovat s elektrickými přístroji, nesmí poškozovat vybavení prostor a dělat v nich 

nepořádek.  

10. Pokud žák úmyslně a prokazatelně poškodí nebo zničí vybavení prostor, je rodič povinen škodu uhradit. 

O věci bude sepsán protokol. 

 11. Ve všech prostorách platí přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm.  

12. Lektoři zodpovídají za vybavení prostor po dobu kroužku, po skončení zkontrolují vypnutí elektrických 

přístrojů, uzavření vody a pořádek v místnosti.   

13. Žáci jsou povinni chovat se tak, aby nedošlo k úrazu jejich ani jiných žáků. Pokud k úrazu dojde, je 

lektor povinen na základě vlastního vyhodnocení úraz ošetřit (u menších úrazů) a telefonicky vyrozumět 

rodiče, nebo neprodleně zajistit lékařskou pomoc a informovat rodiče.  

14. O úrazu je sepsán protokol s uvedením všech náležitostí, jména žáka, kroužku, doby, okolností a popisu 

úrazu, dále popis ošetření a dalšího postupu.  

 

Ve Světicích dne 31. 8. 2017 
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 Ing. Monika Cibulková 

                                                                                        statutární zástupce ředitele školy 


