
Příloha č. 8 
 

Zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí a mládeže  

– zájmové kroužky 

 

8.1 Přihlašování a odhlašování  

 

8.1.1 Žák je do zájmového kroužku zapsán po písemné žádosti zákonných zástupců – odevzdáním řádně 

vyplněné písemné přihlášky. 

 

8.1.2 Kritérium pro přijetí do zájmového kroužku: 

Počet míst v zájmovém kroužku je omezen z důvodu zajištění kvality činnosti a bezpečnosti žáků.  

   

Do zájmových kroužků jsou žáci přednostně přijímáni v tomto pořadí: 

 

a) žáci, kteří řádně splnili podmínky přihlášení a platby 

 

b) žáci se skutečným zájmem pokračovat v dané činnosti další školní rok 

 

c) žáci, kteří dodržují Organizační řád školy a svým chováním v předcházejícím roce nenarušovali 

činnost zájmového kroužku.  

 

8.1.3 Pokud žák přihlášený do zájmového kroužku nedodržuje Organizační řád školy, může vedoucí 

kroužku dát návrh k vyloučení z kroužku řediteli školy. Vyloučí-li ředitel školy žáka z kroužku, nebude 

mu platba za zájmový kroužek navrácena. 

 

8.1.4 Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce  

do zájmového kroužku sdělí písemně způsob odchodu žáka ze zájmového kroužku; tyto údaje jsou 

zaznamenány na písemné přihlášce. Omluvu nepřítomnosti žáka v zájmovém kroužku, odchod žáka s 

jinou osobou, než je uvedeno v písemné přihlášce, sdělí rodiče vedoucímu zájmového kroužku písemně. 

Žáka nesmí vyzvedávat ze zájmového kroužku osoba mladší 18 let. 

 

8.1.5 Odhlašování žáků ze zájmového kroužku lze provést na základě písemné žádosti rodičů žáka, a to 

pouze ze závažných důvodů (dlouhodobá nemoc, přestěhování) během školního roku.  

 

8.2 Organizace zájmových kroužků 

 

8.2.1 Provozní doba:   

Zájmové kroužky probíhají dle časového rozvrhu příslušného kroužku. 

Opakované včasné nevyzvednutí žáka ze zájmového kroužku, který končí po provozu ŠD, může být 

důvodem k vyloučení žáka ze zájmového kroužku. 

 

8.2.2 Činnost zájmových kroužků probíhá v určených místnostech jak v hlavní budově školy,  

tak v budově v Ruské ulici. Zájmové kroužky po domluvě s vedením školy mohou ke své činnosti 

využívat prostory tělocvičny, počítačové učebny, školní kuchyňku, případně některé jiné učebny. Za tyto 

prostory zodpovídá vedoucí zájmového útvaru, který je k činnosti využívá. 

Za hry, pomůcky zodpovídá žák, jemuž byly zapůjčeny. Úmyslně poškozený předmět musí  

být odpovídajícím způsobem nahrazen. 

8.2.3 Odchod žáků na zájmové kroužky zajišťuje vedoucí zájmového útvaru. Údaje o odchodu z kroužku 

se uvádějí na písemné přihlášce do zájmového kroužku.  

 



8.3 Úplata za zájmové kroužky 

 

8.3.1 Úplata za zájmové kroužky je splatná předem, platí se zpravidla jednou ročně bezhotovostní platbou 

do určeného termínu. Pokud za žáka není zaplacen poplatek do určeného termínu, je jeho přihláška do 

zájmového kroužku neplatná. 

 

8.3.2 Výše úplaty za jednotlivé zájmové kroužky je stanovována na základě kalkulace pro danou 

zájmovou činnost. 

 

8.3.3 Při stanovení výše úplaty za jednotlivé zájmové kroužky se vychází z výše skutečných výdajů, z 

celkové délky, náročnosti a z dalších podmínek realizace (např. spotřeba energie, materiálu, počet žáků 

apod.) 

 

8.3.4 Nárok na vrácení úplaty za zájmový kroužek vzniká pouze v případě, dojde-li k odhlášení žáka ze 

zájmového kroužku ze závažných důvodů (např. změna bydliště, dlouhodobá nemoc) a nezpůsobuje-li to 

vážné změny v podmínkách realizace kroužku. Z úplaty je vrácena jen poměrná část. Vrácení peněz 

proběhne následující měsíc po podání písemné žádosti. 

 

8.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

8.4.1 Pro činnost zájmových kroužků platí ustanovení o BOZP ze školního řádu. Pokud kroužky pro svoji 

činnost využívají odborné učebny (např. tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, dílnu…), řídí se příslušnými řády 

pro tyto učebny. Žáci přihlášení do zájmových kroužků jsou poučeni o BOZP a záznam o tomto poučení 

je proveden ve výkazech o kroužku. 

 

8.5 Chování žáků 

 

8.5.1 Za žáka, který byl ve škole a nedostavil se do zájmového kroužku, vedoucí zájmového kroužku 

nezodpovídá. Žák bez vědomí vedoucího zájmového kroužku neopouští určené prostory pro zájmovou 

činnost kroužku. 

 

8.5.2 Při činnosti zájmového kroužku se žák řídí pokyny vedoucího zájmového kroužku, školním řádem, 

vnitřním řádem ŠD, řádem učebny, které jsou vyvěšeny v učebně. 

 

8.5.3 Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze zájmového kroužku, pokud žák soustavně porušuje 

školní řád a narušuje činnost kroužku, ohrožuje zdraví a bezpečnost své a ostatních, dlouhodobě svévolně 

nenavštěvuje zájmový kroužek, nebo z jiných zvláště závažných důvodů. 

U ŠD základních škol a samostatných ŠD zřizovaných obcí nemá tento akt povahu správního řízení (není 

možnost odvolání rodičů). 

 

8.6 Dokumentace 

 

8.6.1 Vede se tato dokumentace: 

a) písemné přihlášky do zájmového kroužku  

b) výkazy o kroužcích 

c) přehled vzdělávací činnosti zájmových kroužků 

 


