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         DODATEK K VNITŘNÍMU ŘÁDU 

 

Pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví právním předpisem 

či mimořádným opatřením pravidla, která budou odlišná od pravidel tohoto 

školního řádu, pak ustanovení školního řádu, které jsou s nimi v rozporu, se 

nepoužijí. 

Pokud je v důsledku mimořádných opatření nebo z důvodu nařízené karantény 

znemožněna účast na prezenčním průběhu kurzů, přejde výuka některých 

kurzů na distanční, on-line výuku. Jedná se o kurzy, které tuto formu umožňují 

(např. hudební kroužky, jóga, tanec, cizí jazyky…). 

 

Povinnosti účastníků kurzů 

 Pokud má účastník řádně podanou přihlášku a má možnost distanční 

výuky, zúčastní se jí. 

 Pokud v rámci distanční výuky nechce pokračovat v účasti, odhlásí se 

lektorovi kroužku nebo ředitelce SVČ. 

 V době rozvolnění je povinen každý účastník se prokázat platným 

antigenním testem nebo čestným prohlášením zákonného zástupce 

dítěte o bezinfekčnosti. 

 Po dobu konání kurzu je účastník povinen nosit ochranu úst a pře 

vstupem použít dezinfekční prostředky 

Práva účastníků kurzů 

 Účastník má právo zúčastnit se on-line konání kurzů 

 Pokud nechce formou distanční výuky pokračovat a oznámí to lektorovi 

nebo ředitelce SVČ, může být z kurzu odhlášen. 

 Pokud písemně požádá o navrácení školného, bude mu neprodleně 

vyhověno na přiložené číslo jeho účtu. 

 Účastník, který nemohl navštěvovat kurzy a ani mu nebyla umožněna on-

line výuka, má právo na účast v létě na příměstských táborech zadarmo. 
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 Děti, které nestíhají on-line výuku ve škole, mohou navštěvovat on-line 

doučování podle rozvrhu, který je na webových stránkách střediska 

www.svc-vsenory.cz 

 

 

Povinnosti lektorů 

 Stálí zaměstnanci (na smlouvu) mají povinnost doučovat děti, které se na 

doučování přihlásí. 

 Dále mají povinnost dělat náhradní práci, kterou jim určí ředitelka SVČ. 

 Lektoři kroužků, kteří nemohou mít kroužek on-line, budou mít náhradní 

práci formou příměstského tábora v době letních prázdnin bez úplaty 

(zaměstnanci na smlouvu). 

 

 

 

Ve Všenorech 20. 10. 2021 

 

                     

Zpracovala: Mgr. Hana Brožová, ředitelka SVČ 
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