
Rada rodičů při ZŠ Mohylová - o. p. s., IČ: 25725386

PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO KROUŽKU

NÁZEV ZÁJMOVÉHO KROUŽKU:………………………………………………….…………………………………….*

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ÚČASTNÍKA:.………………….…….……………………………………………………………*

TŘÍDA ÚČASTNÍKA (PRO ŽÁKY ZŠ MOHYLOVÁ):….………..…………………...……………………………...….

KONTAKTNÍ ÚDAJE NA RODIČE (zákonného zástupce) ÚČASTNÍKA:

- jméno a příjmení:…….………………………………………………………………………………………………….……..

- telefon:.………………………………..…………………………………………………..……………………………………….

- e-mail:…………….……….………………………………………………………………..……………………………………….

POZNÁMKA (alergie, zdravotní omezení, apod.):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Prohlášení rodiče (zákonného zástupce) účastníka:

Tímto závazně přihlašuji své dítě na výše uvedený zájmový kroužek a zavazuji se následně
stanoveným způsobem a ve stanoveném termínu uhradit platbu za tento zájmový kroužek.
Souhlasím s tím, aby mé dítě navštěvovalo tento zájmový kroužek a prohlašuji, že je
v dobrém zdravotním stavu, může bez problémů pobývat v dětském kolektivu a účastnit
se činnosti tohoto zájmového kroužku. Případné změny některé z těchto skutečností
bezodkladně nahlásím vedoucímu tohoto zájmového kroužku.
Souhlasím s fotografováním svého dítěte na tomto zájmovém kroužku a s případným
zveřejněním těchto fotografií. (Fotografie budou splňovat zásady etiky a dobrých mravů.)
Souhlasím, že uhradím případné škody vzniklé neukázněným chováním svého dítěte
na tomto zájmovém kroužku.
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s organizační směrnicí pro pořádání zájmových kroužků Rady
rodičů a beru na vědomí, že rozhodnutí o přijetí do kroužku je v kompetenci jeho vedoucího.
Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů stvrzuji svým podpisem,
že všechny osobní údaje jsem poskytl dobrovolně za účelem spolupráce, evidence a další
korespondence s tím, že nebudou dále poskytovány třetím osobám.

Datum * Podpis rodiče (zákonného zástupce) *

………………………………………..                          ……………………………………………………………….

* Vyplnění údajů označených hvězdičkou je povinné.



Rada rodi čů při ZŠ Mohylová - o. p. s., I Č: 25725386
Organiza ční směrnice pro po řádání zájmových kroužk ů

Obecné zásady
Přijetí do zájmového kroužku pořádaného Radou rodičů při ZŠ Mohylová - o. p. s. je podmíněno

odevzdáním vyplněné písemné přihlášky podepsané rodičem (zákonným zástupcem) účastníka.

Rozhodnutí o přijetí do kroužku a náplň činnosti kroužku jsou zcela v kompetenci vedoucího kroužku.

Zásady chování a bezpe čnostní opat ření
Během činnosti všichni účastníci dodržují kázeň a klid, důsledně dbají pokynů vedoucího kroužku.

Bez dovolení se nevzdalují. Chovají se tak, aby neohrožovali bezpečnost a zdraví své i jiných osob.

Dbají na to, aby svým chováním nezpůsobili materiální újmu jiným účastníkům kroužku, dodržovali

maximální kázeň, bezpečnostní i jiné předpisy, zásady slušného chování, chránili přírodu, kulturní

památky, veřejná zařízení, soukromé majetky, apod. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde

během činnosti, jsou účastníci povinni ihned nahlásit vedoucímu kroužku. Účastníci kroužku vždy

vystupují tak, aby vzorně reprezentovali svůj kroužek. Za závažné porušení kázně, bezpečnostních

předpisů, zásad slušného chování nebo nerespektování pokynů vedoucího mohou být účastníci

z kroužku ihned vyloučeni. Vyloučeni mohou být také za opakované méně závažné porušování kázně,

bezpečnostních předpisů a zásad slušného chování. Důvodem k vyloučení z kroužku je také

bezdůvodná dlouhodobá neúčast účastníka na akcích kroužku. O vyloučení z kroužku rozhoduje jeho

vedoucí, který s uvedením důvodu o vyloučení informuje zákonného zástupce účastníka.

Práva a povinnosti ú častník ů zájmových kroužk ů a jejich zákonných zástupc ů

Účastníci mají právo informovat se o činnosti v zájmovém kroužku, vznášet dotazy a připomínky

k činnosti kroužku. Účastníci jsou povinni uhradit  platbu za kroužek stanoveným způsobem

ve stanoveném termínu a informovat vedoucího kroužku o případné změně své zdravotní způsobilosti.

Přihláška a platby zájmových kroužk ů

V přihlášce musí být vyplněny čitelně všechny povinné údaje včetně podpisu rodiče (zákonného

zástupce) účastníka. Přihláška musí být odevzdána ve stanoveném termínu. Platba musí být

uhrazena stanoveným způsobem ve stanoveném termínu. Pokud účastník zruší svou účast

v zájmovém kroužku do jednoho měsíce od jeho zahájení, bude mu platba vrácena.

Vedoucí kroužku má právo do jednoho měsíce od jeho zahájení rozhodnout o nepřijetí účastníka.

Nahrazování zájmových kroužk ů

Nahrazují se pouze kroužky neuskutečněné z důvodu nepřítomnosti (např. onemocnění) vedoucího.

Nenahrazují se kroužky neuskutečněné z důvodu nepřítomnosti (např. onemocnění) účastníka ani

kroužky neuskutečněné z důvodu prázdnin, dnů pracovního klidu (např. státní svátky), volna, apod.

Zdravotní požadavky na ú častníky zájmových kroužk ů

Účastníci zájmového kroužku nesmí mít lékařem stanovená žádná omezení, která by jim zabraňovala

vykonávat náplň činnosti kroužku. O všech zdravotních omezeních je povinen zákonný zástupce

účastníka informovat předem a průběžně vedoucího kroužku. Je zcela na odpovědnosti zákonného

zástupce, aby zvážil, zda zdravotní stav účastníka umožňuje jeho zapojení do činnosti kroužku.

Podepsáním přihlášky do kroužku potvrzuje zákonný zástupce dobrý zdravotní stav účastníka a jeho

schopnost bez omezení se účastnit činnosti kroužku.

Tato směrnice platí od 2. 9. 2013.


