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CENTRUM VOLNÉHO ČASU ŽÁKŮ
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Platnost ode dne: 29.8.2022
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V souladu se zřizovací listinou, která umožňuje doplňkovou činnost školy, která souvisí 
s výchovou a vzděláním, bude žákům školy nabídnuta účast v placených zájmových kroužcích.

1. Pracovníci školy nabídnou žákům účast v zájmových kroužcích.
2. Dle zájmu dětí jsou kroužky ustanoveny.
3. Ředitelka školy pověří učitele nebo vychovatele vedením kroužku. 
4. V prvním pololetí obvykle probíhá činnost kroužku od měsíce října do ledna, ve druhém 

pololetí od měsíce února do konce května.
5. Platba kroužků se uskutečňuje za pololetí.
6. Peníze za kroužky jsou určeny na úhradu mzdových nákladů a na úhradu materiálu 

potřebného pro činnost kroužků.
7. Částka je stanovena v rozmezí 700 -1 200 Kč na žáka za 1 období. Výše úplaty se řídí 

finanční náročností a množstvím dětí v kroužku.
8. V jednom kroužku je alespoň 8 dětí. (Výjimku může povolit ředitel školy)
9. Pracovník školy vykonává práci na základě dohody o provedení práce.

Závěrečná ustanovení

a) Kontrolou  provádění  ustanovení  této  směrnice  je  statutárním orgánem školy  pověřen
zaměstnanec p. Jana Šrámková, při kontrolách provádí písemné záznamy

b) Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým řádem školy. 

Přílohy: Pověření vedením placeného kroužku 

V Brně dne 29.8.2022

Mgr.Ivana Melichárková
ředitelka školy



Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, 621 00 Brno

Zřízení placeného kroužku – rozhodnutí ředitelky školy

V souladu se  čl. VII, odst. 1 a) Zřizovací listiny Základní školy Brno, Horácké náměstí 13
zřizuji 

kroužek………….

Vedením kroužku pověřuji …………………………

Kroužek pracuje v rozsahu 1 vyučovací hodina týdně v době od               do

Odměna za vykonanou práci je stanovena dle dohody o provedení práce ve výši …., Kč/hod. a
bude hrazena z příspěvku rodičů ve výši ….. Kč za pololetí školního roku

Seznam žáků, evidence docházky a činnost kroužku je průběžně vedena v tiskopise „Záznam o
práci v nepovinném předmětu a zájmovém útvaru“ a podléhá kontrolám vedení školy.

Brno, …..


