PROVOZNÍ ŘÁD ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ
Článek I. Organizace kroužků
1. Zápis do kroužků probíhá v 2. týdnu měsíce září (termín a místo budou
upřesněny na začátku školního roku).
2. Zájmová činnost v pravidelných kroužcích pro žáky i dospělé začíná 4. týden
v měsíci září a končí 2. týden v měsíci červnu (přesný termín upřesněn vždy na
začátku školního roku).
3. Zájmová činnost v kroužcích pro děti i dospělé neprobíhá v době všech
prázdnin, svátků, ředitelského volna a dnů pracovního volna.
4. Škola negarantuje u lektorů, kteří ve škole žádají o pronájem prostor, z řad
rodičů či dalších zájemců, certifikáty opravňující k vedení zájmového kroužku.
5. Pokud se zájemce přihlásí do více kroužků, musí na každý řádně vyplnit
přihlášku.
6. Zájemce (nezletilý) je přijat do zájmového kroužku po dohodě s lektorem
kroužku a po odevzdání řádně vyplněné závazné přihlášky podepsané alespoň
jedním ze zákonných zástupců. V případě naplnění kapacity zájmového kroužku
je možno zájemce odmítnout. Zájemci jsou zařazováni do kroužku v pořadí
podle data zaplacení.
7. Platba se provádí ve dvou splátkách: 1. pololetí nejpozději 4. týden měsíce září,
2. pololetí nejpozději 4. týden měsíce ledna.
Způsob platby:
a) lektor kroužku uhradí platbu v hotovosti ekonomce školy,
b) jednotliví žáci (zákonní zástupce - ZZ) platí v hotovosti ekonomce školy
(přítomna na třídních schůzkách),
c) ZZ mohou zaplatit na účet školy (nutné napsat jméno a příjmení žáka, třídu,
kroužek).
Přehled plateb odevzdají lektoři kroužků ke kontrole ZŘŠ do konce září (ledna),
pak ekonomce školy, která potvrdí jejich správnost.
8. Zájemci, kteří se do kroužku na základě zápisu přihlásí a platby do určených
termínů neuhradí, budou vyřazeni.
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9. Platby zápisného ani jejich poměrná část se nevrací. Výjimkou jsou vážné
zdravotní důvody přihlášeného doložené potvrzením od lékaře a na základě
písemné žádosti zákonného zástupce.
10. V případě zrušení kroužku ze strany školy se vrací poměrná část zápisného.
11. Minimální počet členů v kroužku pro zahájení činnosti je 12 zájemců. Při
menším počtu se cena navyšuje o 1/12 za chybějícího žáka. Pokud stav žáků
v kroužku klesne pod minimální počet a platby nebudou pokrývat náklady,
bude kroužek zrušen.
12. Délka vyučovací jednotky je určena v přihlášce (60 – 90 minut).
13. Lektor kroužku nebo akce může v případě závažného porušení povinností a
chování člena vyloučit bez vrácení zápisného. Zvláště hrubé slovní a úmyslné
fyzické útoky člena vůči ostatním účastníkům kroužku (akce), případně
pracovníkům se vždy považují za závažné zaviněné porušení. O vyloučení žáka
jsou zákonní zástupci vyrozuměni písemně.
14. Škola neodpovídá za člena v době mimo předem stanovený rozvrh zájmové
činnosti, a pokud se nejedná o akci jí pořádanou a předem oznámenou
zákonným zástupcům žáka, např. jeho prostřednictvím. Zejména není
odpovědna za člena během jeho cesty do zařízení a ze zařízení, v době předem
známého odvolání činnosti, přerušení nebo pozdějšího zahájení činnosti.
Článek II. Povinnosti lektora kroužků organizovaných školou
1. Lektor musí mít k provozování kroužku souhlas ředitele školy, a nejsou-li
zaměstnanci školy, musí předložit veškeré náležitosti potřebné pro vznik
pracovněprávního vztahu. Na základě těchto náležitostí a zápisu žáků bude
sepsána dohoda o činnosti.
2. Lektor je povinen vést dokumentaci o docházce žáků a programu činnosti.
Třídní knihu mu vydává zástupce ředitele školy na základě předloženého
seznamu žáků po zápisu. Tuto třídní knihu předkládají ke kontrole zástupci ŘŠ
vždy ve 3. týdnu daného měsíce. Teprve na základě záznamu o činnosti a
splnění všech náležitostí mu bude vyplacen plat.
3. Lektor zodpovídá za žáky po celou dobu trvání kroužku, tj. od jejich příchodu až
po jejich odchod ze školy. Před začátkem i po ukončení kroužku jde se žáky do
šatny, ručí za řádné uzamčení šatny, aby nedošlo ke krádeži. Žáky ze školní
družiny vždy osobně převezme od vychovatelky ŠD a po skončení kroužku opět
do školní družiny vychovatelce předá a to pouze v celou hodinu.
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4. V případě předem známé nepřítomnosti (absence z důvodu nemoci aj.) zajistí za
sebe kvalifikovanou náhradu, popř. kroužek včas odvolá, nebo zajistí jeho
odvolání.
5. Zameškané hodiny nahradí tak, aby nevznikla finanční ztráta.
6. Pro lektora zájmových činností platí ustanovení školního řádu, pracovního řádu,
provozního řádu areálu, tělocvičen a odborných učeben a veškeré bezpečnostní
a požární předpisy školy.
7. V případě úrazu zajistí lektor, akce zraněnému členovi ošetření, případně
doprovod k lékaři, informuje rodiče a sepíše záznam o úrazu.
8. V případě neomluvené absence člena je lektor kroužku povinen informovat
o této skutečnosti zákonného zástupce.
9. V případě závažného porušení povinností a chování člena kroužku je lektor
povinen informovat zákonné zástupce o této skutečnosti. V případě opakování
takového jednání může lektor člena kroužku vyloučit bez finanční náhrady.
Článek III. Povinnosti člena zájmového kroužku a jeho zákonného zástupce

1. Člen dochází do kroužku pravidelně a včas, na místo určené lektorem
zájmového kroužku.
2. Člen je řádně vybaven a připraven (oblečení, pomůcky, úkoly apod.).
3. Člen se řídí výhradně pokyny lektora a dodržuje BOZ a PO, o nichž byl poučen
lektorem.
4. Dbá na to, aby nepoškodil zdraví své i ostatních členů zájmového kroužku.
5. Zákonný zástupce je povinen neprodleně informovat vedoucího kroužku
o zdravotních potížích a omezeních člena (alergie, akutní virózy, zranění apod.).
Případnou absenci omlouvají výhradně zákonní zástupci člena (písemně,
emailem), a to nejpozději v den konání kroužku.
6. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během veškeré činnosti, jsou
členové ihned povinni ohlásit přítomnému lektorovi.
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Tato pravidla platí pro všechny členy zapsané do zájmových kroužků ZŠ a MŠ
Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615.
Podepsáním přihlášky je členové a jejich zákonní zástupci berou na vědomí a souhlasí
s nimi.

V Praze 15. 1. 2015
Mgr. Jana Fričová
ředitelka školy
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