Základní škola německo-českého porozumění
a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s.
Grundschule der deutsch-tschechischen Verständigung
und Thomas-Mann-Gymnasium, g.n.G.
Střížkovská 27/32
180 00 Praha 8

Č.j. GTM/217/2020
Vnitřní předpis pro realizaci nepovinných předmětů a kroužků a volnočasových aktivit
organizovaných ZŠ německo-českého porozumění

Škola nabízí rodičům a žákům nepovinné předměty, kroužky a volnočasové aktivity, které vhodným způsobem
doplňují ŠVP a umožňují žákům a studentům smysluplné trávení volného času a rozvoj jejich individuálních zájmů.
Povinnosti školy:
Zveřejnit nabídku kroužků a nepovinných předmětů s určením dne a času konání, ceny a podmínek pro
přihlášení nejdéle do 1.9. příslušného školního roku na webových stránkách školy.
Zaevidovat přihlášené žáky, zajistit odborné vedení ve vhodných prostorách a umožnit žákům a
studentům docházku.
Evidovat docházku a vzdělávací náplň.
Povinnosti zákonných zástupců školy
Přihlásit žáky do kroužku nebo nepovinného předmětu do určeného termínu a způsobem stanoveným
školou.
Nejdéle po první hodině uhradit poplatek za kroužek.
Respektovat specifická ustanovení týkající se kroužku či nepovinného předmětu a dodržovat příslušné
pokyny vyučujícího, ustanovení BOZPO a PO a dalších směrnic školy včetně školního řádu.
V případě neuhrazení poplatku nemůže žák do kroužku či nepovinného předmětu docházet.
Rozdíl mezi kroužkem a nepovinným předmětem
kroužek je čistě zájmové vzdělávání, které se neznámkuje a neeviduje na vysvědčení
nepovinný předmět rozvíjí školní vzdělávací program, je zahrnut v dodatku k ŠVP, známkuje se dle
platného školního řádu a známka je uvedena na zadní straně vysvědčení (nepočítá se do průměru
známek)
Ostatní:
Přihláška do kroužku se považuje za závaznou a z kroužku se lze písemnou formou odhlásit nejdéle po
první realizované hodině kroužku. První realizovanou hodinou se rozumí hodina, kdy se kroužek poprvé
konal a nikoli hodina, na které ho žák poprvé navštívil.
Kroužky realizované školou jsou od října do konce května, a to v rozsahu minimálně 12 týdnů
Nepovinné předměty jsou zpravidla realizované po dobu celého školního roku.
Náhrada neuskutečněných hodin: v době školních akcí (projektů, ŠVP apod. se hodiny nenahrazují).
V případě nemoci lektora či jiné obdobné překážky je hodina nahrazena nebo suplována.
Poplatek za kroužek či nepovinný předmět se nevrací. Pokud škola nemůže z důvodu absence
vyučujícího zajistit náhradu hodin a odpadlo více než polovina hodin, vrací se zpět poměrná částka.
Kroužek se otevírá pro minimální počet 6 žáků. V případě, že je v kroužku méně žáků, je možné částku
za chybějící účastníky rozpočítat mezi ostatní žáky při souhlasu všech zúčastněných, jinak nelze kroužek
při menším počtu přihlášených realizovat.
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Seznam nepovinných předmětů ve školním roce 2020/2021 a jejich cena za jedno pololetí
●
●
●
●
●
●

Fit in Deutsch A1 (1500 Kč)
Chytré hlavy (900 Kč) + praktická testová cvičení z matematiky, českého jazyka a všeobecného
přehledu, tzv. přípravný kurz na přijímací zkoušky (5500 Kč)
Anglický jazyk pro 4. třídu (2000 Kč)
Anglický jazyk pro 5. třídu (2000 Kč)
Německý klub pro 1. třídu (zdarma)
Německý klub pro 2. třídu (zdarma)

Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
ředitelka o.p.s.

V Praze dne 30.9.2020
Platnost vnitřního předpisu: od 1.10.2020
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