PROVOZNÍ ŘÁD ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ A ANGLICKÝCH KLUBŮ
Obecné informace
1. Zájmové kroužky a anglické kluby (dále jen „kroužky“) pořádá Základní škola a mateřská škola
Didaktis s.r.o. (dále jen „škola“). Kroužky se konají v prostorách její základní školy na
Bzenecké 23 v Brně. Dohled nad dětmi vykonávají po dobu trvání kroužku lektoři, kteří jsou
v pracovně-právním nebo jiném obdobném vztahu ke škole. Škola dohlíží na kvalitu
jednotlivých kroužků.
2. Před začátkem kroužků obdrží rodiče informace o délce trvání kroužku, jeho frekvenci, anotaci
a ceně za pololetí. Jejich konkrétní náplň pak určuje lektor, a to v závislosti na dovednostech,
schopnostech a momentálním rozpoložení dětí.
3. V Anglických klubech (pokud se dělí na skupiny podle úrovní pokročilosti) jsou děti rozděleny
do skupin „začátečníci“, „středně pokročilí“ a „pokročilí“ na základě jejich aktuální úrovně
znalostí angličtiny. Tyto skupiny jsou prostupné a děti tak mohou být v průběhu školního roku
po domluvě se zákonnými zástupci zařazeny do jiné, vhodnější jazykové skupiny ve stejné nebo
jiné třídě.
4. Pokud počet dětí přihlášených do jednotlivých kroužků překročí maximální kapacitu kroužku,
budou děti přijímány do maximální kapacity kroužku na základě časového pořadí rezervací,
které rodiče provedli prostřednictvím přihlašovací aplikace v systému Edupage.
5. Škola si vyhrazuje právo neotevřít zájmový kroužek, pokud počet přihlášených dětí nebude
dostatečný.
6. Odhlášení dítěte z 2.pololetí kroužku je nutné dát vědět škole nejpozději do 10.ledna daného
školního roku.

Časový harmonogram kroužků
7. Obecně kroužky probíhají v 1. pololetí v období říjen až leden a ve 2. pololetí v období únor až
květen (není-li v anotaci uvedeno jinak), a to každý týden nebo 1x za 14 dní ve stanoveném
čase.
8. Kroužky Přípravka na gymnázia se pak koná od září do ledna a od února do dubna.
9. Kroužky probíhají pouze ve dnech školního prezenčního vyučování.
10. Anglické kluby probíhají od září do ledna a od února do května.
11. Anglické kluby v 1. ročníku trvají (s ohledem na fyzické a psychické kapacity žáků zpočátku
25 až 30 min., postupně se prodlužují na plnou vyučovací hodinu.

Platby za kroužek
12. Účastnický poplatek za pololetí se hradí na účet školy na základě vystavené faktury. Neuhrazení
poplatku v termínu splatnosti, uvedeném na faktuře, může být důvodem pro vyloučení dítěte
z kroužku.
13. Faktura za 1. pololetí kroužku se vystavuje zpravidla před zahájením kroužku v tomto pololetí.
Platba za 2. pololetí kroužku se vystavuje zpravidla po skončení kroužku v 2. pololetí. Cena za
2. pololetí kroužku pak reflektuje hodiny kroužku, které nebyly realizovány z důvodů na straně
lektora ve 2. pololetí. Současně je cena za 1. pololetí kroužku snížena o takové hodiny, které
nebyly realizovány v pololetí prvním.
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14. V případě absence nebo odhlášení dítěte z kroužku nemůže být uplatňován nárok na snížení,
respektive vrácení účastnického poplatku nebo nahrazení zameškané lekce.
15. V případě dlouhodobější nepřítomnosti dítěte prokazatelně způsobené zdravotními problémy
se řeší vrácení kurzovného individuálně, na základě žádosti rodičů, a po předložení lékařského
potvrzení prokazujícího, že se dítě nemohlo daného kroužku účastnit.

Práva a povinnosti dětí, rodičů, školy a lektorů
16. V případě, že je žák přítomen ve škole nebo školní družině, má povinnost se účastnit kroužku.
Žáka z kroužku může omluvit zákonný zástupce, a to předem v systému Edupage nebo SMS na
číslo příslušné vychovatelky/vychovatele.
17. Zákonní zástupci mají povinnost předem omluvit dítě pro případ neúčasti na kroužku. Omluva
není nutná v případě, že dítě absentovalo celý den nebo alespoň poslední vyučovací hodinu
v základní škole.
18. Lektor vede evidenci příchozích dětí na jednotlivé lekce a rodiče mají právo do této evidence
nahlížet, a to v systému Edupage.
19. Děti nesmí bez svolení lektora samostatně opouštět prostory učebny, ve které probíhá
kroužek.
20. Děti, případně rodiče, se musí ohleduplně chovat k vybavení učeben a všem materiálům
poskytnutým k průběhu kroužku, aby nedošlo k jejich poškození a zároveň dbát na bezpečnost
všech přítomných osob. Vždy je bezpodmínečně nutné se řídit pokyny lektora.
21. Zákonný zástupce dítěte se zavazuje nahradit případnou škodu, vzniklou zaviněním dítěte na
zařízení a vybavení školy, lektora nebo pronajatých prostor.
22. V případě mimořádné situace, kdy bude nutné zrušit konkrétní lekci, budou rodiče informováni
neprodleně emailem nebo prostřednictvím systému Edupage. V takovém případě může být po
dohodě s lektorem nabídnuta náhradní hodina, a pokud to nebude možné, bude kurzovné za
danou lekci odečteno od celkové fakturované částky (viz Platby za kroužek).
23. Dítě, které svým chováním opakovaně nebo hrubě narušuje průběh lekcí, může být po
předchozím upozornění ředitelky školy adresovaném zákonnému zástupci z účasti na kroužku
vyloučeno, a to až do konce pololetí. Účastnický poplatek se v takovém případě nevrací.
24. Pro tento řád se přiměřeně použije i řád základní školy.

Tento řád nabývá účinnosti dne 01. září 2022 a nahrazuje předchozí Provozní řád zájmových kroužků.

Mgr. Andrea Kalusová
ředitelka školy
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