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POVINNOSTI A PRÁVA ÚČASTNÍKA
ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ SVČ BOSKOVICE
Školní rok 2018 – 2019
1. Každý účastník zájmového vzdělávání je povinen odevzdat vyplněnou a podepsanou přihlášku
do SVČ do 15. září 2018, elektronicky podanou přihlášku je třeba přijít podepsat do téhož
data. Zákonný zástupce svým podpisem souhlasí s účastí svého dítěte v zájmovém kroužku a
zavazuje se uhradit stanovenou úplatu. Údaje v přihlášce jsou dané školským zákonem
č.561/2004 Sb.,§ 28. v souvislosti s vedením školní matriky SVČ Boskovice. Dále vyplní a
podepíše souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR. Bere na vědomí, že SVČ
Boskovice zpracovává a dále využívá k prezentaci a propagaci své činnosti fotodokumentaci a
videozáznamy z veškeré činnosti.
2. Na přihlášce je nutné vyplnit všechny údaje, údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o
zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování vzdělávání doložit příslušným
potvrzením, uvést údaje o znevýhodnění účastníka - § 16 školského zákona.
3. Přihláška se stává platnou okamžikem uhrazení úplaty, účastník vzdělávání je pojištěn proti
úrazu a ztrátě.
4. Účastník hradí stanovenou úplatu na celý školní rok v hotovosti na pokladně SVČ.
Úplata se hradí na celý školní rok při zahájení činnosti, nejpozději do 25. 10. 2018. Doklad o
zaplacení je vhodné předložit pedagogovi zájmového útvaru a uschovat si ho pro pozdější
potřebu.
5. Odhlášení účastníka je možné pouze písemnou formou vedoucímu oddělení nebo vedení SVČ.
V případě, že účastník přestane docházet do zájmového kroužku na základě vlastního
rozhodnutí, úplata se po 30. 10. 2018 vrací částečně na osobní žádost s uvedením důvodu a po
schválení ředitelkou. Při zdravotních problémech se na žádost a po dohodě s vedením SVČ
vrací poměrná částka úplaty na základě zdravotního potvrzení.
6. V případě změny osobních údajů je nutné tuto změnu nahlásit pedagogovi zájmového útvaru.
7. Zájmová činnost probíhá zpravidla od 1. 10. do 31. 5. s výjimkou doby školních prázdnin a
státních svátků.
8. Rozvrh /den a hodina/ zájmového vzdělávání bude stanoven na první informační schůzce
jednotlivých kroužků.
9. Zákonní zástupci se zavazují, že uhradí případné škody, které jejich dítě způsobí.
10. Účastník zájmového vzdělávání a jeho zákonní zástupci se seznámí s Vnitřním řádem SVČ,
který upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností, pravidla vzájemných vztahů, provoz a
vnitřní režim zařízení, podmínky BOZP a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a
před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, podmínky zacházení s majetkem zařízení.
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