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Čl. 1
Úvodní ustanovení
V souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a v souladu
s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, vydává ředitel školy tento
vnitřní řád.
Čl. 2
Vnitřní řád Stanice mladých techniků
1. Stanice mladých techniků (dále jen SMT) jako součást ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 27345/4,
příspěvková organizace, je školské zařízení pro mimoškolní zájmovou činnost dětí, žáků a
studentů. Účastníky mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých
účastníků, popř. další fyzické osoby. Ta se uskutečňuje v jednotlivých zájmových útvarech
(zájmové kroužky).
2. Činnost zájmových kroužků se uskutečňuje od pondělí do pátku v čase od 13:00 do 18:00 hodin
dle zájmového kroužku. Jednotkou trvání kroužku je 60 minut, další úprava doby je možná dle
konkrétního kroužku.
3. Podmínkou zahájení činnosti zájmového kroužku je personální zajištění, minimální a u některých
kroužků i maximální počty přihlášených (bezpečnostní hledisko):
- minimální počet je 5, sportovní kroužky - 8
- maximální počet – 15, sportovní – 20, jazykové - 12
4. Po dohodě s ředitelem školy a se souhlasem rodičů lze zájmovou činnost provádět i v sobotu a v
neděli (soutěže, přehlídky, letecké závody apod.).
5. Zařazení do zájmového kroužku je podmíněno odevzdáním přihlášky a uhrazením úplaty za
zájmové vzdělávání dle kroužku. Úplata za zájmové vzdělávání za dané období školního roku se
vybírá současně s podáním přihlášky:
 do 30.9. na období září – prosinec (4 měsíce)
 do 30.1. na období leden – červen (6 měsíců, není nutná nová
přihláška)
Poskytování služeb SMT je podmíněno úhradou úplaty za zájmové vzdělávání. V případě
neuhrazení, nebudou tyto služby poskytovány. Pokud je žák přihlášen v pozdějším termínu, je
úplata uhrazena v alikvotní části. Docházka do kroužku je nejméně po dobu úhrady na dané
období. Pokud žák docházku do zájmového kroužku ukončí z vážných důvodů, vrací se alikvotní
část za měsíce, ve kterých mu nebude zájmové vzdělávání poskytováno.
6. Členové kroužků přicházejí do SMT nejdříve 10 min. před zahájením činnosti zájmového kroužku
a zdržují se v prostorách, které určí vedoucí kroužku. Po ukončení činnosti bez zbytečného
zdržování opustí prostory školy.
7. Členové SMT dodržují pravidla bezpečnosti práce, vnitřní řád SMT, školní řád. S těmito pravidly
a pokyny je každý člen seznámen při první schůzce a formou odpovídající věku, svým podpisem
stvrzuje, že byl poučen.
8. Členové jednotlivých zájmových kroužků nevstupují do místností jiných kroužků, samovolně
neopouštějí své pracovní místo a každý odchod hlásí vedoucímu zájmového kroužku.
9. Ve všech prostorách SMT se členové kroužků a jejich vedoucí přezouvají. Využívají přidělených
prostor k uložení tašek, bot a oděvů: Cenné věci (mobilní telefony, peníze, drahá elektronika
apod.) odkládají členové na místo určené vedoucím zájmového kroužku.
10. Člen, který způsobí škodu svou nedbalostí, nekázní nebo úmyslně, uhradí vzniklou škodu v plné
výši jeho zákonný zástupce.
11. Předčasné odchody členů kroužků jsou možné na základě písemného sdělení zák. zástupce.
Telefonická domluva není z důvodu bezpečnosti možná.
12. Volný přístup rodičů popř. jiných osob do zájmových útvarů není možný bez souhlasu vedoucího
zájmového útvaru, popř. vedoucí SMT.
Čl. 3
Závěrečná ustanovení
1. Tato směrnice je závazná pro všechny žáky a zaměstnance školy.
2. Účinnost od 1.9.2014
3. Tímto se ruší směrnice č. 35/2008 ze dne 1.9.2008
V Ústí nad Labem 24.6.2014

Mgr. Kamil Veigend, ředitel školy
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STANICE MLADÝCH TECHNIKŮ
při Základní škole Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace
400 11 Ústí nad Labem
Tel. 725 997 061,
e-mail: velkova@zsmirova.net
www.zsmirova.net

PŘIHLÁŠKA
Školní rok: …………./…………..
do

zájmového

kroužku:

…………………………………………………………

jméno a příjmení: ……………………………….. dat.nar.: …………………………
místo narození: ………………………………… bydliště:.………………………...

………………………………………………… zdravotní pojišťovna: …………….
dítě navštěvuje školu: …………………………………………… třída: ……….……
kontakty:

- otec (jméno, tel.).……………………………………………………..
- matka (jméno, tel.):…….……………………………………………...
- popř. jiný zák. zást.: …………………………………………………..

E-mailový kontakt: …………………………………………………………………..
U svého dítěte upozorňuji na (zejména zdravotní problémy + první pomoc):

………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Společně s přihláškou odevzdávají členové zájmových kroužků v hotovosti úplatu za
zájmové vzdělávání na období září - prosinec. Na období leden – červen odevzdávají členové
hotovostní úplatu do 30.ledna bez nutnosti podání přihlášky (přihlášku dávají pouze noví
členové).
V případě neuhrazení úplaty za zájmové vzdělávání v určených termínech, nebudou
uvedené služby poskytovány. Při ukončení docházky do zájmového kroužku z vážných
důvodů se vrací alikvótní část úplaty za zájmové vzdělávaní za nevyčerpané měsíce.

Informace pro vedoucího zájmového kroužku:
Dítě navštěvuje školní družinu: ANO – NE
číslo oddělení družiny: …………….
Mé dítě může odcházet po skončení činnosti kroužku: (zaškrtněte)
samostatně domů

do šk. družiny

budu si vyzvedávat dítě osobně

Osobní údaje budou použity pouze pro potřeby SMT. Souhlasím se zveřejněním pořízených
fotografií z kroužků na www stránkách školy, popř. v ostatních médiích jako prezentace
školy.
V Ústí n.L. dne: ……………

Podpis zák. zástupce ……………………………

Přihlášky a informace získáte přímo v SMT od 13:00 do 18:00 hod.,p. Jana Velková, nebo na www.zsmirova.net
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