PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA ZÁJMOVÉHO ÚTVARU
Zápis všech účastníků (dětí i dospělých) do ZÚ DDM Veselí nad Moravou ve školním roce
2020/2021 probíhá
- Veselí nad Moravou, Hutník 1495 (pro Veselí)
- Bzenec, Kasárna 500 (pro Bzenec, Moravský Písek)
nebo on-line na www.ddmveseli.cz, v termínu od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2020 od 9 do 17 hod.
Do ZÚ se lze zapsat i v průběhu školního roku.
Účastníci zájmového vzdělávání jsou povinni:
1. Uhradit stanovenou úplatu ZÚ na celý školní rok nebo na 1. pololetí nejpozději do 30. 10.
2020. Úplata na 2. pololetí musí být uhrazena nejpozději do 28. 2. 2021.
Účastník může stanovenou úplatu zaplatit na celý školní rok nebo zvlášť na první a druhé
pololetí, pokud není stanovena úplata hodinová a to:
- Veselí nad Moravou: v hotovosti nebo bezkontaktně (platba kartou) každý čtvrtek od 9 do
17.30 hod.
- Bzenec: v hotovosti nebo bezkontaktně (platba kartou) každou středu od 9 do 17.30 hodin
Bezhotovostním převodem na účet číslo 1895680207/0100 s přiděleným variabilním číslem
účastníka - kdykoliv.
2. Odhlášení účastníka ze ZÚ lze pouze písemnou formou s vlastnoručním podpisem
zákonného zástupce doručenou ředitelce DDM a to pouze ze závažných zdravotních důvodů
(nutné potvrzení od lékaře) nebo změny bydliště.
V případě, že účastník přestane docházet do ZÚ na základě jiných než výše uvedených
důvodů, úplata se nevrací, a pokud je platba uhrazena jen na jedno pololetí, je povinen
doplatit i druhou polovinu platby. V případě zdravotního či jiného závažného důvodu (např.
změny bydliště) se vrací poměrná část.
Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd, dojde k uzavření DDM úplata se poměrně
vrací (nebo nepožaduje), není-li vzdělávání nahrazeno nebo neposkytuje-li se vzdělávání
distančním způsobem.
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Pokud je určitému dítěti/žákovi/studentovi/účastníkovi nařízena karanténa a DDM není
uzavřeno, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost a úplata se hradí.
3. Zájmový kroužek, který nebude naplněn potřebným počtem účastníků, bude k 1. 11. 2020
zrušen. V tomto případě bude účastníkovi vrácena alikvotní část úplaty. ZÚ 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.
4. Účastník ZÚ (za dítě rodič/zákonný zástupce, dospělý) je povinen se seznámit s Vnitřním
řádem DDM Veselí nad Moravou a Školním vzdělávacím programem DDM Veselí nad
Moravou (viz www.ddmveseli.cz, nástěnky v budově DDM). Dále je povinen sledovat
epidemiologickou situaci a dodržovat hygienické nařízení včetně semaforu. Nedodržení
znamená okamžité vyloučení účastníka ze zájmového vzdělávání.
5. Účastník ZÚ je povinen neodkladně nahlásit všechny změny jeho osoby (osobní údaje,
zdravotní stav) během školního roku.
6. Účastník ZÚ (za dítě rodič/zákonný zástupce) je povinen nahlásit vedoucímu ZÚ
nepřítomnost účastníka v ZÚ.
Další informace
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 Veselí nad Moravou.
DDM 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).
Podpisem přihlášky dává účastník ZÚ (za dítě rodič/zákonný zástupce) souhlas ke
zveřejňování fotografií, vlastních prací na veřejnosti a na stránkách DDM.
V případě platby v hotovosti doporučujeme si stvrzenku uschovat.

Ve Veselí nad Moravou 31.8.2020
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