Základní škola Brno, Úvoz 55
příspěvková organizace
Úvoz 55, Brno 602 00

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že v uplynulém období docházelo k častým nesrovnalostem při
úhradách kroužků, sděluje vedení školy následující

POKYNY PRO RODIČE A ŽÁKY, KTEŘÍ SE PŘIHLÁSÍ
DO KROUŽKŮ
V prvním školním týdnu obdrží žáci nabídkové archy s přehledem nabízených kroužků a
termíny úhrad.
Vyplněním závazné přihlášky se zákonný zástupce zavazuje VČAS uhradit příslušný
poplatek za dané období realizace kroužku.
Termíny splatnosti:
•
období říjen – prosinec: poslední den úhrady 30.9.
•
období leden – červen: poslední den úhrady 15.1.
Úhradu lze provést:
•
převodem na č.ú.: 372323943/0300, zpráva pro příjemce - jméno, třída, kroužek
(např. Nováková,1.B, modelování, bruslení, družina),
•
osobně v kanceláři školy pouze v době provozních hodin pokladny (viz
http://www.zsuvoz.cz/doku.php?id=kontakty).
Při nedodržení termínů plateb je lektor kroužku povinen žáka vyřadit do té doby, dokud
nebude dlužná částka uhrazena.
Odhlásit žáka z kroužku je možné pouze na konci realizovaného období, t.j. v prosinci.
•
odhlášení může provést pouze zákonný zástupce formou písemného sdělení
příslušnému lektorovi kroužku;
•
na dodatečné odhlášení po zahájení práce v dalším období, či na ústní přání žáka,
škola nebude brát zřetel a bude vyžadovat plnou úhradu platby za další období;
•
ve výjimečných případech lze provést odhlášení během období realizace kroužku:
•
závažné zdravotní důvody, které znemožňují pokračovat v práci,
•
závažné rodinné důvody;
i v tomto případě je potřeba písemného oznámení lektorovi kroužku.
Vrácení platby nebo části platby nelze požadovat z důvodů:
•
krátkodobá nemoc,
•
ukončení docházky do kroužku bez předchozího písemného odhlášení,
•
zapomenutí potřebného vybavení (bruslení).
Dodatečné přihlášení po 15.9. lze provést pouze v případě volné kapacity kroužku po osobní
domluvě s lektorem; v takovém případě žák uhradí příslušně sníženou částku dle pokynů
lektora.
V případě nemožnosti realizovat hodinu kroužku z důvodů provozních či personálních:
•
lektor včas písemně informuje rodiče (deníček, e-mail) o nekonání kroužku;
•
jednotlivá hodina bude zajištěna náhradním lektorem, případně nahrazena v jiném
termínu;
•
více hodin bude odečteno z platby a částka vrácena.
Pokyny jsou celoročně k nahlédnutí na internetových stránkách školy v sekci Dokumenty.

