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Přihláška na:  

 
POHYBOVÝ KROUŽEK  

 
 

 

Pro období: 6. 11. 2019 – 29. 1. 2020 

 

Den a čas konání kroužku: středa, 16:30 – 17:30  

              (možnost vyzvedávat dítě od 17:15; 17:15 – 17:30 převlékání) 

 
Cena: 550,-Kč 

________________________________________________________________________________ 

 

Informace o dítěti 

 

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………….. 

 

Datum narození: ……………………………….. 

 

Rodné číslo: ……………………………….. 

 

Pojišťovna: ……………………………….. 

 
Zdravotní problémy, upozornění na užívané léky: ……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

________________________________________________________________________________ 

 

Zákonný zástupce č. 1 

 

Jméno a příjmení: ……………………………….. 

 

Adresa: ………………………………..……………………………….. 

 

Telefon: ……………………………….. 

 

E-mail: ……………………………….. 

 

 

http://www.safariclub.cz/
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Zákonný zástupce č. 2 

 

Jméno a příjmení: ……………………………….. 

 

Adresa: ………………………………..……………………………….. 

 

Telefon: ……………………………….. 

 

E-mail: ……………………………….. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Rodič nebo zákonný zástupce nezletilého dítěte: 

- Je povinen omluvit nepřítomnost dítěte lektorovi kroužku. 

- Bere na vědomí, že lektor kroužku vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy převezme dítě 

od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je lektor předá jeho 

zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě 

písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Zákonný zástupce přebírá 

veškerou zodpovědnost za cestu dítěte do kroužku i z kroužku. 

- Je povinen uhradit školné ve stanovené výši a termínu a způsobem uvedeným v pokynu 
k platbě na e-mail uvedený v přihlášce. Školné se platí pololetně, předem ve stanovené výši pro 
dané období. 

- Je povinen oznámit lektorovi kroužku údaje podstatné pro bezpečnost dítěte a změny v těchto 

údajích (zdravotní stav, osobní údaje – změna bydliště, kontaktu na zákonného zástupce). 

- Souhlasí s pořizováním fotografií, video a audio záznamů a jiných datových záznamů dítěte 

navštěvujícího kroužek. Tato dokumentace může být použita jako propagační materiál na 

webových stránkách, sociálních sítích, letácích, plakátech apod. 

- Bere na vědomí, že dítě může být z kroužku vyloučeno: 

- Pokud porušuje svým chováním průběh kroužku nebo ohrozí-li bezpečnost či 

zdraví ostatních účastníků kroužku (bez náhrady školného). 

- Ze zdravotních důvodů s nárokem na vrácení 40% školného, onemocní-li dítě 
po dobu nejméně 6 týdnů v celku a má-li potvrzení od lékaře. 

- Je informován, že se školné nevrací v případě krátkodobé nepřítomnosti žáka v hodinách 
z důvodu nemoci, při pobytech na školkách v přírodě, dovolené apod. V případě krátkodobé 
nepřítomnosti žáka ve výuce z důvodu nemoci lze předem řádně omluvené hodiny nahrazovat, 
a to po osobní domluvě s vyučujícím (potvrzení od lékaře). 

- Bere na vědomí, že kroužek neprobíhá ve stanovený den v týdnu, pokud na tento den připadá 

státní svátek. 

 

http://www.safariclub.cz/
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- Je si vědom, že lektor není povinen převzít dítě v případě, že je nemocné. Dítě se považuje za 
nemocné, pokud vykazuje příznaky zdravotních obtíží, případně má projevy takové povahy, že 
by péče o toto dítě ze strany lektora provozujícího kroužek byla na úkor poskytované služby 
pro ostatní účastníky. 

-  Je povinen dítě na kroužek přivést včas a včas si jej také vyzvednout (doporučujeme cca 10 
min. před zahájením a ukončením kroužku být na místě). Upozorňujeme, že při opoždění o více 
jak 10 min. nemusí být možné dítě do hodiny kroužku přijmout a tato hodina je zaevidována 
jako neomluvená. Při opožděném vyzvednutí může lektor požadovat po zákonném zástupci 
100,-Kč za započatou hodinu nad časový rámec kroužku. 

- Je povinen zajistit pro dítě adekvátní oblečení a obuv odpovídající zaměření kroužku. 

- Je informován, že během pohybového kroužku dodržuje lektor pravidla a zásady bezpečnosti 
ochrany a zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní 
legislativa. Že před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, 
popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají ve 
venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontroluje lektor, zda prostory jsou k těmto 
aktivitám dostatečně připraveny, odstraní všechny překážky, které by mohly vést ke zranění 
dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontroluje jeho funkčnost a bezpečnost. Lektor 
dále dbá, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí, a podle toho přizpůsobuje 
intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí. 

 
 

 

 

 

 

 

Datum přihlášení dítěte:  …………………... 

 

 

 

 

V Hradci Králové dne …………………….. 

 

 

 

 

 

……………………………………….  ………………………………………. 

       podpis zákonného zástupce                      podpis lektora                      
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