PŘIHLÁŠKA
název kroužku:

Kaligrafický kroužek

zahájení činnosti:

9.2.2018

den v týdnu: pátek 1. Sk. od 13.00 – 14.30
2. sk. od 13.45- 15.15
Většinou se končí později,od tvoření se nechce odejít ……a též případné výpadky se tak daly nahradit.
/ K otevření skupiny je třeba cca od 5 do 10 dětí, popřípadě volejte Vaše časové možnosti/
místo konání: na ZŠ gen Fajtla, učebna bude upřesněna
zápisné: 2. 500,- což činí cca 84,- kč za hodinu
/ cena zahrnuje veškerý potřebný materiál tedy: všechny druhy psacích potřeb, čtvrtky,
barvy, a další dekorační materiály, taktéž lektorné za pololetí/
úhrada: předem na pololetí osobně vedoucímu kroužku, nebo na číslo účtu : 928556153/0800, jako
zprávu pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte, název kroužku a pololetí škol. roku
odpovědná osoba / vedoucí kroužku: Ing.Jindřiška Kocvárová
kontakt – telefon: 724184644
zde odstřihněte

- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Přihláška do Kaligrafického kroužku (vyplní zákonný zástupce a předá vedoucí kroužku)
jméno, příjmení žáka: ___________________________________________________
bydliště: ____________________________________________________________
telefon / email (zákonného zástupce): _____________________________________
dny a časy, ve kterých bude žák v kroužku:________________________________
____________________________________________________________________
PROHLÁŠENÍ
ZÁKONNÉHO
ZÁSTUCE:
Svým
podpisem
stvrzuji
přihlášení
žáka
k pravidelné docházce do kroužku, a v případě nemoci žáka z docházky řádně omluvím. Beru na vědomí, že řádným
členem kroužku se zájemce stává až po odevzdání přihlášky. Jsem si vědom(a), že zápisné je placeno osobně
vedoucímu kroužku nebo na uvedený účet nejpozději do 10pracovních dní od odevzdání přihlášky. Prohlašuji, že
částku zápisného uhradím ve stanoveném termínu.
Potvrzuji, že uvedené údaje jsou správné a souhlasím s jejich zpracováním v souladu se zákonem č. 101/2000 sb.
O ochraně osobních údajů a ve znění pozdějších změn a doplnění.
Souhlasím s uvedenými podmínkami a stvrzuji podpisem pravdivost údajů v přihlášce.

datum: ________________

podpis zákonného zástupce: ________________________

VNITŘNÍ ŘÁD PRO ČINNOST KROUŽKU
 Kroužek probíhá dle daného časového rozvrhu a v určených pronajatých místnostech ve škole. Za prostory
odpovídá vedoucí kroužku, který je k činnosti používá.
 Zájemce je do kroužku zapsán na základě písemné žádosti (zákonných zástupců) – vyplněním a včasným
odevzdáním přihlášky. Počet míst v zájmovém kroužku je omezen z důvodu zajištění kvality činnosti
a bezpečnosti.
 Pokud člen soustavně porušuje školní řád, narušuje činnost kroužku, ohrožuje zdraví
a bezpečnost své i ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje zájmový kroužek, může vedoucí kroužku
navrhnout jeho vyloučení.
 Odhlašování ze zájmové činnosti je možné pouze na základě písemného vyjádření a to ze závažných důvodů.
Pokud člen přestane kroužek navštěvovat v jeho průběhu, nevzniká mu nárok na vrácení poplatku ani
jeho části.
 Kroužek ke své činnosti využívá odborné učebny, řídí se příslušným řádem této učebny; ten je vždy na
přístupném místě.
 Vedoucí kroužku dbá na bezpečnost členů kroužku, zajišťuje nad nimi dozor, dodržuje stanovené časy konání
kroužku, dbá na přezouvání, úklid místnosti, zavření oken, zhasnutí, zamčení místnosti.
 Pro činnost zájmových kroužků platí tato ustanovení o BOZ:
1. dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních osob a povinnost řídit se
protipožárními předpisy a evakuačním plánem budovy;
2. povinnost neprodleně informovat vedoucího kroužku o případech zranění, úrazu, fyzického napadení nebo
jiné formy útisku vlastní osoby nebo jiné osoby, u nichž byl přítomen;
3. povinnost poskytnout první pomoc podle běžných zdravotnických zásad vedoucím kroužku; ohlášení
události vedení školy, zákonnému zástupci a v případě potřeby zajištění záchranné lékařské pomoci;
4. přísný zákaz kouření, pití alkoholických nápojů a užívání návykových látek v celém areálu školy;
5. přísný zákaz vnášet do školy jakékoliv zbraně včetně nožů, výbušniny a jinak nebezpečné látky
a předměty;
6. plná zodpovědnost za svůj majetek v prostorách školy.
 Za člena, který se nedostavil do kroužku, vedoucí nezodpovídá. Člen kroužku bez vědomí vedoucího
neopouští určené prostory; dbá pokynů vedoucího.
 Vedoucí kroužku spolupracuje dle potřeb s vedením školy. Vede seznam členů kroužku (archivuje přihlášky),
vede záznam o docházce a záznam o činnosti kroužku.
Schválil: Ing. Kocvárová Jindřiška
Praha dne : 31.1.2018

