Podmínky zápisu do kroužku Mladý vědec
v ZŠ Mukařov pro školní rok 2016/2017
Rodiče nebo zákonný zástupce:
Přihlašování
Přihlašování na kroužek je možné papírovou přihláškou. Papírovou přihlášku odevzdejte lektorovi
na první hodině kroužku. Placení je možné převodem nebo hotově, přičemž místo na kroužku je
přiděleno po zaplacení dnem přijetí platby na účet 51-1224810277/0100 anebo dnem předání
hotovosti lektorovi.
Zrušení účasti na kroužku
Zrušení účasti je možné v případě dlouhodobé nemoci dítěte delší než 1 měsíc na základě potvrzení
od lékaře. V takovém případě Vám bude vrácena zbývající část, maximálně však 80% kurzovného.
Je možné za sebe najít náhradníka, který vyplní přihlášku a do řádku pro rodné číslo sourozence
napíše Náhradník a jméno toho, koho nahrazuje.
Neúčast na kroužku
V případě, že se dítě nebude nebo nemá účastnit lekce kroužku, napište lektorovi před lekcí kroužku
sms na tel. 737388668. Pokud lektor nedostane info předem a dítě přebírá ze školní družiny, může
se stát, že ho odvede z družiny. Pokud lektor nedostane info předem a dítě přichází na lekci kroužku
samo, ale nedorazí, bude lektor telefonicky kontaktovat rodiče nebo zákonného zástupce a pokud se
nedovolá do 10 minut, situaci vyhodnotí a bude-li hrozit podezření na závažné riziko, bude
kontaktovat policii.
Převzetí/předání dětí
V případě předávání dítěte z/do družiny je rodič (zákonný zástupce) povinnen oznámit školní
družině, že lektor bude dítě přebírat na kroužek a případně předávat zpět. V případě odchodu dítěte
z lekce v doprovodu Jiné pověřené osoby (uvedené na přihlášce) lektor předá dítě Jiné pověřené
osobě na základě předložení občanského průkazu ( v případě, že zmocněnou osobu nezná).

Přihlášené dítě:
Dítě přihlášené do kroužku se zavazuje respektovat lektora i ostatní děti učastnící se lekcí kroužku.
Dítě se zavazuje dodržovat pravidla bezpečnosti. V případě jejich nedodržování bude lektorem
seznámeno s možnými důsledky. V případě opakovaného narušení bezpečnosti skupiny budou
informováni rodiče/zákonní zástupci.

Lektor:
V případě nemoci nebo jiné indispozice se lektor pokusí zajistit za sebe odpovídající náhradu.
Nepodaří-li se to, informuje všechny dotčené strany (družina, rodiče či zákonní zástupci) o zrušení

lekce nejpozději do 1200 hodin daného dne. Lektor nahradí zrušenou hodinu náhradní lekcí po
doběhnutí řádných lekcí, pravděpodobně v lednu.

