
  PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DDM MIKULOV 

Zápis účastníků do zájmových kroužků ve školním roce 2016/2017 probíhá od 1. září 2016: 

- elektronicky (e-mailem) – podání přihlášky nebo 

- osobně od 9.00 – 17.00 hodin v DDM 

Podáním přihlášky účastník (za dítě zákonný zástupce) souhlasí s účastí v uvedeném zájmovém 

kroužku a zavazuje se uhradit stanovenou úplatu. Účastník je přihlášen do zájmového kroužku 

na celý školní rok, respektive na období konání zájmového kroužku. Přihláška účastníka musí 

být doručena do DDM před zahájením zájmového kroužku, tj. nejlépe do 30. září 2016.  Každý 

účastník je povinen uhradit stanovenou úplatu na celý školní rok. Výjimky (písemná žádost 

zákonného zástupce o uhrazení zápisného na 1. a 2. pololetí) povoluje ředitelka DDM. Úplata 

za zájmové vzdělávání musí být provedena do 31.10. 2016 (při platbě na pololetí : 1. pololetí 

do 31.10. 2016, 2. pololetí do 31.1. 2017). Platba se provádí bezhotovostním převodem na účet 

DDM Mikulov  č. účtu 21239651/0100. Přehled o výši zápisného a  informace k platbám jsou 

zveřejněny na webových stránkách DDM. Pokud nemá klient možnost provést platbu 

bezhotovostně, lze zaplatit úplatu hotově v kanceláři DDM pondělí až pátek od 14 -17 hodin. 

Nezaplacení úplaty za 2. pololetí ve stanoveném termínu se považuje za ukončení vzdělávání 

k 31.1. 2017. Účastník bude o této skutečnosti písemně informován prostřednictvím emailové 

korespondence. Úplata zájmového kroužku je stanovena na celý školní rok. V případě 

přihlášení dítěte v průběhu 1. pololetí školního roku zaplatí zákonný zástupce školné za celý 

školní rok. V případě, že dítě bude přihlášeno ve 2. pololetí školního roku (od 1.2. – 31.5.) je 

cena za kroužek poloviční.  Rozhodne-li se účastník odhlásit ze zájmového kroužku během 

školního roku, učiní tak formou písemné odhlášky a informuje o tom svého vedoucího 

(odhláška je k dispozici u vedoucího kroužku,  v kanceláři DDM a na webových stránkách 

DDM). Poté bude účastník evidován jako odhlášený k danému datu. V případě, že účastník 

přestane docházet do zájmového kroužku na základě vlastního rozhodnutí, úplata se nevrací. V 

případě zdravotního či jiného závažného důvodu (např. změny bydliště, dlouhodobá nemoc)  se 

alikvotní část úplaty vrací a to na základě písemné žádosti účastníka. Účastník (především v 

případě malých dětí) může navštívit první hodinu zájmového kroužku a až poté se rozhodnout 

o účasti v zájmovém kroužku a zaplacení stanovené úplaty. Zájmový kroužek, který není 

naplněn potřebným počtem účastníků, bude k 31.10. 2016 zrušen. V tomto případě bude 

účastníkovi vrácena  uhrazená úplata. Zájmový kroužek může být zrušen i během školního roku 

z provozních důvodů nebo z důvodu odhlášení většího počtu účastníků. V tomto případě 

alikvotní část úplaty bude účastníkovi vrácena. Činnost zájmového kroužku začíná od 3. října 

2016 a končí 31.5. 2017, pokud není domluveno jinak (nácvik na soutěž, účast na vystoupení). 

V době svátků a školních prázdnin se činnost zájmového kroužku nekoná. Důležité informace: 

zákonní zástupci nezletilých dětí berou na vědomí, že dne 1. ledna 2016 byl vydán Vnitřní řad, 

který obsahuje ustanovení podle § 30 školského zákona. Vnitřní řád je zveřejněn ve vstupních 

prostorách organizace a na webových stránkách. Osobní údaje v přihlášce jsou požadovány v 

souladu s § 28 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a jsou vedeny ve školní matrice 

DDM Mikulov.  DDM Mikulov pracuje s uvedenými daty dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a § 28, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Každý účastník 

zájmového vzdělávání je seznámen s bezpečností a ochranou zdraví při práci a Vnitřním řádem. 

Účastník (za dítě zákonný zástupce) je povinen neodkladně poskytnout informace o změnách 

osobních údajů nastalé po přihlášení do zájmového kroužku a nahlásit vedoucímu absenci 

účastníka v zájmovém kroužku. V případě platby v hotovosti doporučujeme uschovat si originál 

příjmového pokladního dokladu. 

V případě táborů je postup přijímání klientů  a plateb za tábory obdobný – viz informace na přihláškách. 



 


