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ZÁSADY ORGANIZACE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
ve školním roce 2022/2023 

1. Definice zájmového útvaru (dále jen „kroužek“) organizovaného ZŠ a MŠ Velké Losiny (dále jen 

„škola“) 

Podmínka lokace: to, co může škola „zastřešit“ (bráno doslova fyzicky; kromě výjimek schválených 

ředitelem školy). Jedině ty školní a mimoškolní aktivity, které se odehrávají na „půdě“ školy a pod její 

pojistkou, je možné zahrnout do právní zodpovědnosti za bezpečnost, zdraví a majetek klientů. 

Podmínka počtu klientů (dále jen „žák“): minimální počet 5 žáků, maximální 20 žáků (překročení 

horní meze schvaluje dle podmínek ředitel školy). 

Podmínka účtování: škola náklady a výnosy kroužků povede v účetnictví analyticky odděleně v rámci 

své doplňkové činnosti. 

Těmito podmínkami není dotčena práce jiných externích subjektů pro žáky. Pokud tato činnost probíhá 

v interiérech školy, je to vždy na základě platné nájemní smlouvy. 

2. Požadavky na osobu vedoucího kroužku (dále jen „vedoucí“) 

Občanská a morální bezúhonnost u externistů doložená aktuálním výpisem z rejstříku trestů. V případě 

nutnosti doložení odborné způsobilosti (specificky technicky zaměřený kroužek). 

3. Pracovně právní vztah vedoucího kroužku vůči škole 

Dohoda o provedení práce. 

4. Výše poplatku za účast v kroužku (dále jen „poplatek“) 

Účast v kroužcích pořádaných školou je zpoplatněna sazbou 500 Kč za pololetí. 

Z poplatku je osvobozena účast žáka v kroužku „sborový zpěv“, „dramatický“, v kroužcích 

organizovaných v rámci činnosti „školní družiny“ a „školního klubu“. 

Zákonný zástupce žáka (dále jen „rodič“) uhradí poplatek bankovním převodem pod přiděleným 

variabilním symbolem. Pokud je žák přihlášen do více kroužků, hradí rodič každou účast zvlášť. 

5. Postup přihlášení a akceptace přijetí žáka do kroužku 

• V týdnu od 3. do 7. října 2022 žák navštíví první schůzku toho kroužku, ve kterém by chtěl 

pracovat. Seznámí se s náplní práce a rozmyslí se, zda mu obsahová a časová náplň vyhovuje. 

• Na druhé schůzce vybraného kroužku obdrží žák závaznou přihlášku do daného kroužku. 

• Na třetí schůzce vybraného kroužku žák odevzdá rodičem vyplněnou a podepsanou závaznou 

přihlášku. 

• Od čtvrté schůzky kroužku je akceptována pouze účast těch žáků, kteří jsou závazně přihlášeni 

a současně mají uhrazen poplatek. 

6. Úhrada osobních nákladů (dále jen „odměna“) vedoucího kroužku 

Odměna vedoucímu kroužku odpovídá souhrnné výši vybraných poplatků od žáků (před zdaněním 

15%). Odměna bude vedoucímu kroužku vyplacena jednorázově po uplynutí dotčeného pololetí 

školního roku. 

Bonusem poskytnutým školou je bezplatné využívání prostor, neúčtování o spotřebě energií, o běžné 

amortizaci strojů, nástrojů a nářadí. 
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7. Úhrada materiálových nákladů (dále jen „materiál“) 

Materiál (resp. služby) spotřebovaný v rámci činnosti kroužků bude škole, přeneseně tedy zúčastněným 

žákům, účelově dotovat zřizovatel školy – obec Velké Losiny na základě pravidelně předkládaného 

výkazu spotřeby a čerpání. 

8. Evidence docházky žáků do kroužku 

Účast žáka v kroužku eviduje vedoucí ve formuláři „záznam o práci v zájmovém útvaru“. Rodič 

dopředu známou neúčast žáka v kroužku omlouvá přímo u vedoucího kroužku. Při třetí po sobě 

následující neomluvené neúčasti žáka v kroužku vedoucí o této skutečnosti informuje rodiče. Jakákoliv 

neúčast žáka v kroužku nezakládá nárok na dodatečné snížení výše pololetního poplatku. 

Ve Velkých Losinách dne 26. září 2022 

Jiří Ševčík, ředitel školy, v. r. 


