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Směrnice pro organizaci činnosti zájmových útvarů na ZŠ Vejrostova 

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění vydávám tuto 

směrnici pro útvary zájmové činnosti. Směrnice určuje pravidla provozu zájmových útvarů, stanoví 

režim zájmových útvarů, je závazná pro vedoucí kroužků a má informativní funkci pro rodiče. 

Zájmové útvary se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání ve 

znění posledních změn. 

Poslání zájmových útvarů 

Zájmové útvary slouží k rozvoji individuálních vloh, schopností a zájmů jejich účastníků. Zájmové 

útvary nejsou pokračováním školního vyučování, nejsou součástí ŠVP. 

Organizace zájmových útvarů 

1.  Zájmový útvar (dále kroužek) nesmí narušovat či omezovat provoz ŠD. 

2. Nabídka kroužků na školní rok se řídí poptávkou účastníků a možnostmi školy. Do kroužků 
organizovaných školní družinou jsou přednostně přijímány účastníci školní družiny. 
V případě volné kapacity mohou kroužek navštěvovat i děti mimo-družinové. 

3.  Zápis do kroužků se koná zpravidla v první polovině měsíce září.  

4.  Výuka kroužků začíná v říjnu (včetně ukázkových hodin) a končí v květnu. 

5.  Účastník má možnost pravidelně navštěvovat zájmové kroužky, a to na základě písemné 
přihlášky, kterou odevzdá vedoucímu kroužku jeho zákonný zástupce. 

6. Zákonný zástupce informuje o přihlášení do kroužku písemnou formou vychovatelku ŠD.             
Bez písemné informace není možné účastníkovi umožnit odchod na kroužek. 

7.  Účastník je přijatý do kroužku na období školního roku. Případné odhlášení zákonným 
zástupcem je možné provést písemnou formou ke konci pololetí. Platby za jednotlivá pololetí 
se zákonný zástupce zavazuje uhradit na začátku každého pololetí. Poplatek za kroužek se 
během pololetí nevrací. Výzva k platbě kroužku organizovaného školní družinou bude 
zaslána prostřednictvím Edookitu. 

8.  V případě, že se kroužek nekoná, účastník zůstává v ŠD a odchází dle údajů v 
zápisovém lístku.  Vedoucí kroužku projedná možnost jeho nahrazení s ředitelem školy. Po 
dohodě informuje zákonného zástupce a vychovatelky ŠD o náhradním termínu.  

9. Vedoucí kroužku osobně vyzvedává a vrací účastníky v jednotlivých odděleních ŠD, vede 
evidenci docházky a zodpovídá za bezpečnost účastníků v kroužku. Dále zajišťuje dozor nad 
nimi po celou dobu trvání zájmové činnosti (od vyzvednutí účastníků, v době trvání činnosti 
kroužku až po předání vychovateli). Pokud kroužek začíná po 15:00 hod., vedoucí kroužku je 
povinen vrátit účastníky do spojovacího oddělení (Pejsek a Kočička), v případě 
samostatného odchodu, odpovídá za děti, až do opuštění budovy školy.  

10. Účastník kroužku, který se již nevrací do školní družiny, je povinen po ukončení 
kroužku ihned opustit budovu školy.  
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11. Účastník kroužku může opustit zájmovou činnost pouze s vědomím vedoucího kroužku. 
Pokud kroužek opustí svévolně, je tato skutečnost neprodleně oznámená zákonnému 
zástupci                       a vychovatelce ŠD. 

12.  Pokud se v době kroužku účastník zraní, tuto skutečnost neprodleně ohlásí vedoucímu 
kroužku. Ten vykoná o daném zranění zápis do deníčku účastníka a informuje zákonného 
zástupce.               Při předání účastníků je vedoucí kroužku povinen na vzniklou situaci 
upozornit vychovatelku ŠD. 

13. Ředitel může rozhodnout o vyloučení účastníka ze zájmového kroužku v případě, že 
účastník soustavně porušuje školní řád a narušuje činnost kroužku, ohrožuje své zdraví nebo 
zdraví                  a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje zájmový 
kroužek nebo z jiných zvláště závažných důvodů. 

14. Zákonný zástupce je povinen omluvit nepřítomnost účastníka v kroužku vedoucímu 
kroužku            a vychovatelce ŠD.  V případě, že účastník nemá omluvenku a je přítomen v 
ŠD, odchází na kroužek.  

15. Činnost kroužků nesmí ohrožovat bezpečnost účastníků nebo bezpečnost dalších osob               
(tj. zaměstnanců školy). 

 
16. Činnost kroužku a jeho účastníci nesmí poškozovat majetek školy. Vedoucí kroužku se 
řídí vnitřním řádem školy a řádem učebny nebo tělocvičny. V případě poškození majetku 
během kroužku je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit řediteli školy a sjednat 
nápravu. 
 
17. Vedoucí kroužku je povinen zkontrolovat prostor realizace kroužku před jeho začátkem. 
Pokud zjistí jakoukoliv závadu, je povinen tuto skutečnost ihned nahlásit řediteli školy a 
školníkovi. Kroužek může pokračovat až po odstranění závady. V případě, že není možné 
závadu odstranit, musí být činnost kroužku přesunuta do jiné učebny, nebo ukončena. 

 

 
 

Platnost i účinnost od 1. 9. 2022 

 

Č.j.: ZŠVej/1495/2022 

 

V Brně dne 31. 8. 2022 

Vydal:………………………….. 

Mgr. Martin Janás 

Ředitel školy                                                                                  
 


