Vnitřní pokyn k činnosti kroužků
1. Provozní doba
Je stanovena přihláškou a většinou tak, aby byla u I. stupně koordinována s činností družiny,
tj. nekončila v době 13.45– 15.00 hodin. Vedoucí využívá k činnosti celou stanovenou dobu
kroužku, příchod a odchod se do té doby nezapočítává.
Kroužky jsou v provozu zpravidla od října do konce května, jejich provoz je přerušen v
předvánočním týdnu a v době vedlejších prázdnin.

2. Prostory
Kroužky užívají ke své činnosti převážně školní prostory – učebny, tělocvičny, hřiště,
kuchyňku, keramickou dílnu.
Při činnosti v tělocvičně a na školním hřišti je třeba mít sportovní obuv a oblečení. Platí zde
stejná pravidla, jako v hodinách tělesné výchovy (např. náušnice nepřesahující ucho).
3. Přihlášení dětí do zájmových kroužků a odhlášení
Do zájmových kroužků se mohou přihlásit žáci 1. - 9. ročníku. Přihlašování probíhá
elektronickou formou, odkazem zveřejněným na stránkách školy, v předem daném termínu.
Toto přihlašování je závazné. Žáci jsou do kroužků přijímáni dle pořadí, v jakém jsou zapsáni.
Zákonný zástupce zapsáním svého dítěte do online formuláře stvrzuje, že je seznámen
s pokyny souvisejícími se zájmovými kroužky. Pro otevření jednotlivých kroužků je potřeba
minimální počet deseti přihlášených dětí. Je-li v daném kroužku místo a nevyžaduje-li jeho
činnost návaznost (angličtina, počítače, …), je možné dítě přihlásit i v průběhu školního roku.
Odhlášení z kroužku je možné pro 2. pololetí, a to písemně před skončením 1. pololetí (v
určeném termínu).
Do kroužku Cvičení z českého jazyka a matematiky (9.roč.) se žáci přihlašují na celé období
(od zahájení do dubna – přijímací zkoušky na SŠ).
4. Platba za činnost zájmových kroužků
Kroužky jsou placené zákonnými zástupci, platba je bezhotovostní, platí se každé pololetí
zvlášť, kroužek Cvičení z českého jazyka a matematiky pro 9.roč. se platí na celé období (do
dubna) s platbami za 1. pololetí. Každý žák obdrží pokyny k platbě – číslo účtu, variabilní
symbol, celkovou částku za přihlášené kroužky. Při dodatečném přihlášení se kroužek platí
zároveň s odevzdanou přihláškou hotově u vedoucího kroužku nebo u hospodářky školy. Cena
jednotlivých kroužků je pevně stanovena podle délky lekcí (o ceně za zájmové kroužky
rozhoduje ředitelka školy, pro daný školní rok).
V příloze je uveden rozpis cen a harmonogram plateb.

5. Podmínky docházky do kroužků
a) Omluvu nepřítomnosti žáka v kroužku, odchylky od docházky žáka nebo způsobu odchodu
sdělí zákonný zástupce dítěte vedoucímu kroužku písemně. Žák nemůže sám či se
sourozencem do 15 let odejít z kroužku v jinou než předem určenou dobu na základě
telefonické žádosti (nutná písemná žádost).
b) Žáky, kteří jsou přihlášeni do družiny, si z družiny vyzvedávají jednotliví vedoucí. Ostatní
žáci čekají na předem určeném místě (většinou v hale), kde si je rovněž vyzvedává vedoucí.
Předávání žáků na kroužky a zpět po kroužcích v jednotlivých dnech je upřesněno po dohodě
s vychovatelkami a jednotlivými vedoucími vždy pro daný školní rok.
6. Vyřazení dítěte z kroužku
V případě nezaplacení kroužků v daném termínu bude dítě z kroužku vyřazeno (resp. mu
nebude umožněno kroužek navštěvovat, dokud kroužek nebude zaplacen), na jeho místo může
být přijat další zájemce.
Dítě může být z kroužku také vyřazeno, pokud opakovaně porušuje pokyny vedoucího
kroužku, zejména pak, když svým chováním ohrožuje zdraví své nebo svých spolužáků či
úmyslně ničí práci ostatních dětí nebo vybavení školy.
7. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
a) Po dopoledním vyučování mohou žáci 1. - 4.tříd, kteří nenavštěvují školní družinu, trávit
čas před zahájením kroužku v kroužku „Čekání na kroužky“, který je zpoplatněn. Ostatní
čekají na vyhrazených místech.
b) Za bezpečnost žáků odpovídají jednotliví vedoucí kroužků od příchodu žáka do kroužku až
do jeho odchodu. Nepřítomnost žáků je zaznamenávána v docházce daného kroužku.
Při činnostech v budově školy jsou děti jen v určeném prostoru pod dohledem vedoucího.
Ve všech kroužcích se dbá na zvýšené hygienické podmínky.
c) Podmínky v zájmových kroužcích se mohou měnit dle epidemiologické situace v Praze.
Škola se řídí nařízeními MZ a MŠMT.
8. Dokumentace vedená v kroužcích
• přihlášky všech žáku pro vedoucí kroužků
• odhlášky
• docházka + přehled činností
• přehled o platbách
Upřesnění k vedení jednotlivé dokumentace je vydáno před zahájením činnosti kroužků v
daném školním roce.

9. Závěrečná ustanovení
• Ruší se předchozí znění z 4. 9. 2018
• Řád nabývá účinnosti dnem 4.9.2020.
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