
ORGANIZACE VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT ŽÁKŮ-ZÁJMOVÉ KROUŽKY 
 

V souladu se zřizovací listinou školy čj. 144/2000, pořádá škola jako jednu ze svých 
hlavních činností organizaci volnočasových aktivit žáků formou zájmových kroužků. 

 
Za tuto aktivitu budou platit žáci účastnický poplatek bankovním převodem na účet školy. 
     
Žáci se do kroužků přihlásí písemně. Vedoucí kroužku předají žákům přihlášky a ti je 
vyplněné odevzdají zpět. Vedoucí předají jmenný seznam žáků sekretářce školy, která tímto 
provádí kontroly o provedených platbách. Zároveň odevzdá jmenný seznam s podpisy žáků - 
Poučení o bezpečnosti. 
 
Kroužky zahajují činnost od 01. 10. a končí svou činnost 31. 05. příslušného roku.  
Přihlášení žáci se z nich mohou odhlásit pouze v pololetí. Za další pololetí v případě    
odhlášení nezaplatí. 
 
      Bude-li se chtít žák zapsat do zájmového kroužku v průběhu pololetí,vyzvedne si  
přihlášku u vedoucího kroužku a zaplatí poměrnou část úhrady.  
 
Výše úhrady za pololetí:      

● 300 Kč za kroužek  
● 400 Kč za pěvecký sbor Skřivánek, Sedmihlásek 
● 500 Kč za cvičení z ČJ a M 
● 600 Kč za pěvecký sbor MY 

 
 
Úhrada bude prováděna vždy na pololetí školního roku  
 
Za období říjen-leden do konce října 
      únor-květen do konce února 
 
 
Finanční prostředky se nevrací v případě nepřítomnosti žáka na kroužku, a to ani 
v případě omluvené neúčasti (nemoc, rodinné důvody), ani připadne-li činnost kroužku 
na den volna (státní svátek, prázdniny, ředitelské volno atd.). 
 
Nekoná-li se kroužek z důvodu nepřítomnosti  vedoucího kroužku, bude stanoven 
náhradní termín, o kterém budou žáci informováni. 
 
Za vedení kroužku budou jejich vedoucí vypláceni vždy na konci pololetí na základě 
dohody o provedení práce, která bude s každým vedoucím kroužku sepsána. 
 
 
Kladno září 2019     
       Mgr. Blanka Chvojková 

 ředitelka školy   
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