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Pravidla pro klienty střediska CSVČ sv. Jana Boska v Havířově 

1. Pravidla pro klienty střediska jsou stručným shrnutím vnitřního řádu střediska. 

2. Každý, kdo přichází do střediska, je povinen nahlásit se na recepci, přezuje se a vybere si činnost, 

kterou má rád. Není dovoleno nosit do zařízení obuv s černou podrážkou. 

3. Každý klient se snaží o ohleduplnost, čestnost a solidárnost. Je zakázáno užívat hrubých a 

vulgárních slov, jakkoli jinak narušovat etiku prostředí, chovat se k ostatním povýšeně, vyvolávat 

konflikty nebo se jich účastnit či dokonce šikanovat ostatní klienty a používat fyzické násilí. 

4. Účastníci dbají pokynů vedoucích, v případě organizovaného programu se buď klient účastní tohoto 

programu, nebo musí opustit prostor, kde program probíhá. 

5. Do střediska se nenosí cenné předměty. V případě, že klient přesto cenný předmět přinese, je 

povinen si jej nechat uschovat na recepci nebo u pedagoga. V opačném případě středisko nebere za 

případné ztráty zodpovědnost. 

6. K zapůjčeným pomůckám a vybavení je nutné chovat se šetrně a po použití vrátit vše v původním 

stavu. V případě jakéhokoliv poškození je nutné vše nahlásit, v případě úmyslného zničení nebo 

ztráty může středisko nárokovat vymáhání úhrady vzniklé škody. 

7. Každý účastník je povinen dodržovat podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, především není 

dovoleno běhat po chodbách, schodištích, lézt po zábradlí nebo na parapety oken, manipulovat s 

technikou, s kabeláží a zásuvkami a jakkoli měnit nastavení počítače a softwaru. 

8. Do střediska nesmí vstupovat nemocný klient s infekčním, virovým onemocněním (např. s chřipkou, 

angínou a dalšími), u kterého by hrozilo rozšíření nákazy. 

9. Veškerá poranění a úrazy je nutné ihned nahlásit pedagogovi nebo jinému zaměstnanci. 

10. Ve středisku a blízkém okolí budov platí zákaz kouření a zákaz vstupu klientů pod vlivem alkoholu 

nebo omamných a psychotropních látek. 

11. V případě porušení vnitřního řádu a pravidel střediska může být klientovi udělena výstraha nebo 

zákaz vstupu, dle závažnosti provinění. 
 

 V souladu s článkem 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) si Vás 

dovolujeme informovat, že o Vaší osobě nebo o nezletilé osobě, jíž jste zákonným zástupcem, 

zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem 

vedení povinné dokumentace podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, pro účely organizace 

zájmového vzdělávání, evidence účastníků a vedení účetnictví střediska. Osobní údaje jsou 

zpracovávány z titulu plnění zákonné povinnosti a plnění smlouvy. V případě, že k tomu udělíte 

souhlas, budou osobní údaje, a to fotografie, využívány k informačním a propagačním účelům. 

Souhlas je dobrovolný a kdykoli odvolatelný. 

 Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobích údajů:   
Odpovědná osoba: JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát 

adresa: Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice 

e-mail: gdpr@lexius.cz, telefon: + 420 703 142 855, ID datové schránky: kz73igd 
 Prohlašuji, že jsem své dítě seznámil s vnitřním řádem CSVČ a školním vzdělávacím programem 

(obojí dostupné na www.csvc.cz), rozumím jim a zavazuji se k jejich dodržování.  

 Souhlasím, že klient může být vyzván k orientační dechové zkoušce. 

 Souhlasím s úplatou za zpoplatněné zájmové kroužky. Ceny jsou zveřejněny v nabídce kroužků. 

 Souhlasím s použitím fotografických a video materiálů pořízených při akcích konaných střediskem 

pro informační a propagační účely (nástěnky, letáky, www stránky, youtube, facebook, instagram, 

kronika města Havířova. Žádáme, zakřížkujte:  

ANO     NE 

 
 

 

 

http://www.csvc.cz/


Jméno: 

Příjmení: 

PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022-2023 
Pravidelná činnost začíná v pondělí 12. 9. 2022 

 

Zvolené zájmové kroužky zapište do řádků pro vybrané kroužky a náhradní kroužky. 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Reforma financování má tyto dopady pro naši organizaci a zápis do kroužků: 
 

1. V celé České republice aktuálně dochází k reformě financování školství pro 
všechna střediska volného času (SVČ)  všech zřizovatelů středisek volného 
času (stát, kraj, obec, soukromé i církevní).  

2. Nově je financování nastaveno normativně podle tzv. unikátního účastníka – 
„podle rodného čísla“, to znamená: 1 unikátní účastník = 1 normativ.  

3. Každé dítě se může přihlásit pouze do 4 zájmových kroužků s možností vybrat 
si maximálně ještě 2 kroužky pod čarou jako náhradník. 

4. Většina zájmových kroužků již bude pro školní rok 2022/2023 zpoplatněna. 
5. Kroužky mají omezenou kapacitu míst. 
6. Předpokládané zahájení zájmových kroužků je od 12. 9. 2022 

  
Řádně vyplněnou podepsanou přihlášku můžete doručit: 

- osobně na sekretariát na ul. Haškova 1 v pracovní dny  od 8,00 – 13,00h.  
- zaslat na e-mail: krouzky@csvc.cz 

 
Obratem obdržíte pokyny k platbě. Zaplacená úplata za zájmové kroužky je nevratná. 
Výjimkou je lékařsky omluvená absence. 
  

 

Některé zájmové kroužky mohou probíhat mimo pobočku organizace. 
 

Změny v rozvrhu zájmových kroužků budou včas a předem klientům  
i jejich zákonným zástupcům písemnou, nebo telefonickou formou oznámeny. 

 
V případě dotazů nás můžete kontaktovat na níže uvedených kontaktech: 

e-mail: krouzky@csvc.cz tel: 596 810 145 
 

 

  
 

Seznam kroužků pro jednotlivé pobočky najdete na našich webových stránkách:  
 

Pobočka Město:  www.csvc.cz/krouzkymesto 
Pobočka Šumbark:  www.csvc.cz/krouzkysumbark 

 
 
Vybrané kroužky (název, den, hodina): 

  
1. …………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. …………………………………………………………………………………………………….. 

 
3. …………………………………………………………………………………………………….. 

 
4. …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Náhradní kroužky (název, den, hodina): 

  
1. …………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. …………………………………………………………………………………………………….. 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vážení rodiče, kroužky slouží jako zájmové vzdělávaní podle školského zákona. 
V případě, že se dítě nemůže z různých důvodů dostavit do kroužků, je rodič povinen 

dítě omluvit. V případě, že dítě nebude 3x omluveno, může být ze zájmového 
vzdělávání vyloučeno. Svým podpisem na přihlášce berete tuto  

skutečnost na vědomí. 

mailto:krouzky@csvc.cz
tel:596

