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I. Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy
pro zájmové útvary ( dále jen kroužky) tuto směrnici – vnitřní řád pro útvary zájmové činnosti.
Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu ZÚ, stanoví režim ZÚ, je
závazná pro vedoucí kroužků a má informativní funkci pro rodiče.
Zájmové útvary se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání ve
znění posledních změn.
II. Poslání zájmových útvarů
Základní škola a základní umělecká škola Žlutice může zřizovat zájmové útvary a další aktivity pro
žáky ZŠ v souladu se zřizovací listinou a živnostenským oprávněním v rámci svojí doplňkové
činnosti.
Kroužky slouží k rozvoji individuálních vloh, schopností a zájmů členů kroužku. ZÚ nejsou
pokračováním školního vyučování, nejsou součástí ŠVP.
III. Pravidla pro organizaci činnosti zájmových útvarů
1. Účast v zájmových útvarech je za poplatek.
2. Členem kroužku se může stát žák školy, případně i jiná osoba, která se do kroužku zapíše
(podá písemnou přihlášku do zájmového kroužku podepsanou svým zákonným zástupcem),
zaplatí poplatek a dodržuje pravidla stanovená tímto řádem, vedoucími kroužku a respektuje
vnitřní předpisy ZŠ a ZUŠ Žlutice.
3. Žáci jsou přijati na období školního roku. Případné odhlášení je možné provést na 2.pololetí.
4. Minimální počet zájemců k otevření ZÚ je 12, v odůvodněných případech 10. O výjimkách z
tohoto počtu rozhoduje ředitel školy.
5.
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6. Činnost členů kroužku se neklasifikuje. Zástupci dětí se mohou informovat o jejich docházce
a práci u vedoucího kroužku.
7. Žák může být z činnosti zájmového kroužku vyloučen, jestliže se pravidelně neúčastní
činnosti zájmového kroužku a svou nepřítomnost neomlouvá, nebo pokud hrubým způsobem
porušil nebo porušuje vnitřní předpisy školy.
8. Organizací zájmové činnosti na škole je pověřena vychovatelka školního klubu, která
spolupracuje s vedoucími kroužků, zástupcem ředitele a s ekonomkou školy. Zabezpečují
především nabídku ZÚ, jejich rozvrh, umístění a materiálně technické podmínky pro činnost,
zápis členů kroužků, plán otevření a činnosti kroužků, platbu zápisného. Každý rok v měsíci
září připraví informační materiál pro zájemce o členství v kroužku na webové stránky školy.
9. Přihlášky se podávají do 20. září. Později pouze do již zahájených kroužků. Nenaplněné
kroužky jsou zrušeny a plátcům je vrácen poplatek v plné výši.
10. Výše zápisného je stanovena vždy na školní rok. Platba je prováděna dle pokynů ekonomky
školy příkazem. Platba musí být provedena do 30.9.
11. Člen kroužku může během pololetí svou činnost ukončit, nevzniká mu však nárok na
navrácení zápisného, ani jeho poměrné části.
12. Dodatečné přihlášení po 15.9. lze provést pouze v případě volné kapacity kroužku po osobní
domluvě s vedoucím kroužku.
13. Kroužky zahajují činnost po 20. září (nejdéle od 1. listopadu), vždy však až tehdy, uhradí-li
poplatek za kroužek minimální počet účastníků.
14. Činnost zájmových útvarů končí nejpozději k 15. červnu.

IV. Vedoucí zájmového útvaru
1. Kroužky vedou zaměstnanci školy, ve výjimečných případech externí zaměstnanci, starší 18
let, občansky bezúhonní (doloží výpis z rejstříku trestů).
2. Vedoucí zájmového kroužku odpovídá za činnost a organizaci zájmového kroužku, vede
záznam o činnosti zájmového kroužku na předepsaném tiskopise, dbá zásad bezpečnosti a
ochrany zdraví členů zájmového kroužku při jeho činnosti, zajišťuje dozor nad nimi po celou
dobu činnosti kroužku, včetně příchodu a odchodu z místa srazu členů či na místo rozchodu
členů do prostor či z prostor, v nichž činnost probíhá, vyúčtovává činnost zájmového kroužku,
řídí se vnitřními předpisy Základní školy ve Žluticích a dalšími pokyny vedoucích pracovníků
školy.
3. Pracovníci, kteří zájmové kroužky vedou za úplatu, musí mít sepsanou dohodu o provedení
práce (podklady k vyplacení mzdy mají povinnost doložit vždy ke konci měsíce).
4. Výše odměny za vedení zájmového kroužku je stanovena ředitelem školy 150 Kč/h.
V. Poplatky
Výše poplatků za zájmové útvary (stanoví se dle rozsahu činnosti).
Hodinová dotace týdně
Minimální počet účastníků

Výše poplatku

1 hodina

12

500 Kč

2 hodiny

12

1 000 Kč

druhý hodinový kroužek

500 Kč

každý třetí kroužek žáka

zdarma
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a) Jedna hodina zájmového útvaru je počítána jako běžná hodina, tj. 60 minut.
b) Minimální rozsah jednohodinového kroužku za pololetí je 12 hodin (u dvouhodinových 24).
c) Poplatek za kroužek se hradí na celý rok.
d) Poplatky slouží k úhradě režijních nákladů a částečně provozních nákladů kroužku.

Mgr. Luděk Svoboda
ředitel školy
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