
PROVOZNÍ ŘÁD ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ (KROUŽKŮ), KURZŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 

S PLATNOSTÍ OD 1. 9. 2016 

 

              Vymezení pojmů  

 

1. Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, příspěvková organizace (dále jen DDM 

Jablunkov) se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání vydanou na 

základě zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání a dalšími příslušnými normami v oblasti školství. 

2. Zájmové vzdělávání uskutečňuje výchovně vzdělávací, relaxační a rekreační činností, která je 

určena pro děti, žáky, studenty, popřípadě další zájemce v jejich volném čase, a to bez ohledu 

na místo jejich trvalého pobytu.   

3. Zájmový útvar (kroužek) nebo kurz je veden pedagogickým pracovníkem z řad interních 

zaměstnanců nebo externích pracovníků. Jde o pravidelnou, periodicky se opakující činnost. 

O přijetí účastníka do kroužku, kurzu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. 

4. Nabídka zájmových útvarů, kurzů se vypisuje první zářijový týden školního roku. Odkaz 

www.ddm.jablunkov.cz . Nabídka se vydává na období školního roku. DDM Jablunkov si 

vyhrazuje právo na jakékoli změny v nabídce. Nabídka je v průběhu školního roku měněna - 

je rozšiřována o nové aktivity, odstraňují se z ní aktivity, které se nepodařilo otevřít (např. pro 

nemoc lektora, nepodařilo se zajistit prostory, nebo byl-li o aktivitu malý zájem apod.), může 

být změněno místo a čas aktivity, lektor apod. 

5. Cena za kroužek, kurz je stanovena na jednotlivé zájmové útvary zvlášť s ohledem na délku 

trvání 1 schůzky (uvedenou v hodinách) a počet těchto schůzek za rok.  Není-li uvedeno jinak, 

výše úplaty zahrnuje lektorné, materiál, používanou techniku, metodické a didaktické 

pomůcky, režii DDM Jablunkov, pojištění účastníků a veškeré další náklady spojené s činností 

kroužku či kurzu.  

 

               Typ úplaty 

               Zájmové útvary: 

 Aktivita je naplánovaná na období školního roku 

 Platí se vždy na období celého školního roku, a to formou 1 platby, která musí být uhrazena 

v den odevzdání přihlášky. Platbu je možno také provésti bezhotovostně na účet DDM. 

 V případě, že nebude uhrazena úplata za minimální stanovený počet členů, bude tato aktivita 

zrušena nebo se u ní prodlouží o rozumné období nábor. 

 V případě zrušení mají účastníci aktivity, kteří již úplatu na dané období uhradili, nárok na 

vrácení finančních prostředků v jejich plné výši pro zrušené období. 

 Kurzy:   

 Aktivita je naplánována na určitý počet schůzek, které trvají určitý počet hodin  

 Platí se vždy na období celého kurzu formou 1 splátky v plné výši, dle podmínek stanovených 

při otevření běhu kurzu. 

 V případě, že nebude uhrazena cena za minimální stanovený počet členů, bude tato aktivita 

zrušena nebo se u ní prodlouží o rozumné období nábor. 

 V případě zrušení mají účastníci aktivity, kteří již úplatu na dané období uhradili, nárok na 

vrácení finančních prostředků v jejich plné výši pro zrušené období. 

http://www.ddm.jablunkov.cz/


 

             Zájemce o kroužek, kurz, člen kroužku, kurzu 

 

1. Zájemce je člověk, který dal zřetelně najevo zájem stát se členem kroužku, kurzu (podal 

přihlášku, přihlásil se telefonicky, emailem apod.) 

2. Členem se stává až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a řádném zaplacení úplaty dle 

výše stanovených podmínek. 

3. Zájemce o kroužek, či kurz může být nahrazen jiným zájemcem, který splní veškeré podmínky 

pro členství. 

 

              Vrácení úplaty (vratka) 

 

1. Úplata se vrací, je-li překážka na straně DDM Jablunkov (např. neotevření kroužku, zrušení 

kroužku, kurzu, pro malý zájem apod.) 

2. Částka, která se vrací, může být krácena o náklady DDM, které by jinak padly na vrub DDM 

Jablunkov ( lektorné, apod.) 

3. Úplata se vrací na základě písemné nebo ústní žádosti, kterou musí předem schválit vedení 

organizace, tedy statutární orgán (ředitel) nebo zástupce statutárního orgánu (zástupce 

ředitele). Vedení organizace individuálně rozhodne, zda bude úplata nebo její část vrácena. 

Dlouhodobá absence, která je omluvena a potvrzena ze zdravotních důvodů, například pobyt 

v nemocnici nebo lázních je důvodem k vrácení úplaty za zájmové vzdělávání, anebo její 

poměrné části. 

4. Účastníkům zájmového vzdělávání, kteří bez vážného důvodu ukončí (přeruší) předčasně 

svojí činnost v DDM Jablunkov nebo jsou vyloučeni rozhodnutím ředitele DDM Jablunkov  

z důvodu dlouhodobé neomluvené absence či závažného porušení Vnitřního řádu DDM 

Jablunkov, se úplata za zájmové vzdělávání nevrací. 

5. Úplata za zájmové vzdělávání DDM se nevrací v případě, že jsou rozvrh, průběh či nerealizace 

zájmového vzdělávání DDM ovlivněny okolnostmi nebo událostmi tzv. vyšší moci, například 

počasí, epidemie, zdravotní indispozice, atd. 

 

 

               Sleva na výši úplaty 

 

1. Zákonní zástupci mají právo požádat ředitele DDM o snížení úplaty za zájmové vzdělávání dle 

Vyhlášky č. 74 /2004 Sb. o zájmovém vzdělávání, kdy zákonný zástupce je příjemcem 

opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi nebo mu náleží zvýšení příspěvku na péči podle 

zákona o sociálních službách. Žádost musí být podána písemně a doloženo potvrzení o 

pobírání příslušných dávek. 

 

V Jablunkově 1. 9. 2016                                    Mgr. Václav Pospíšil – ředitel DDM 

 

 

 



 

 


