KROUŽKY NA PALMOVCE, Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8

Řád kroužku „Šití, to Tě chytí“
(dále jen „řád kroužku“)

Lektor: Dorotea Zůnová
Maximální počet dětí: 6 dětí
Místnost: Malý sál

Hlavním cílem tohoto kroužku je rozvoj dovedností v oblasti šicích prací. Při jeho průběhu
budou děti pracovat s běžným šicím materiálem a běžnými šicími nástroji. Lekce budou probíhat
výhradně v prostorách kroužků.

Organizace lekcí:
1. Lekci zahajuje lektor dle platného rozvrhu kroužku.
2. Rodiče předávají děti na kroužek, resp. dítě dochází na kroužek samo, v dostatečném
předstihu tak, aby děti byly nachystány na lekci včas, nejlépe před zahájením lekce.
3. Děti musí být vhodně oblečeny. Lekce probíhá zpravidla vsedě na židlích u pracovních stolů
odpovídajícím věku a vzrůstu dětí nebo na zemi pokryté linoleem.
4. Lektor vždy rámcově seznámí na začátku děti s náplní dané lekce. Poučí je o správném a
bezpečném používání zvolených a poskytnutých pomůcek.
5. Pokud je nutné na následující lekci donést nějaké pomůcky, oznámí toto lektor dětem i
rodičům na konce lekce.
6. Lektor setrvá v učebně vždy, dokud nebude poslední z dětí vyzvednuto jedním z rodičů nebo
zákonným zástupcem, pokud není dle pokynů zákonných zástupců oprávněno odcházet
z kroužku samo.
7. Děti se vždy řídí výhradně pokyny lektora.

Práce s šicími a ostatními pomůckami
Děti při práci s šicími a souvisejícími pomůckami především nesmí:
1. Vkládat si pomůcky (jehly, špendlíky, nitě apod.) do úst.
2. Zapichovat ostré předměty (jehly, špendlíky apod.) do oblečení, která mají na sobě.
3. Používat sluchátka či jiné předměty omezující jejich schopnost slyšení.
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4. Sahat pod jehlu automatického šicího stroje a ani k němu jinak přibližovat části těla a oděvu,
tak aby nedošlo k poranění.
5. Chodit bez obuvi (přezůvky, běžná obuv).
6. Odkládat žehličku jinam, než je určené místo lektorem.
7. Dotýkat se žehlící plochy žehličky a pohybujících se částí šicích strojů.
8. Ohrožovat ostatní při manipulaci s pomůckami.
9. Vynášet jakékoli pomůcky a výrobky (s výjimkou hotových výrobků určených k jejich odnesení
napři s sebou domů) mimo učebnu, ve které lekce probíhá.
10. Manipulovat s otevřeným ohněm.
Děti při práci s šicími a souvisejícími pomůckami a po jejím skončení musí:
1. Dbát všech pokynů lektora při práci s veškerými pomůckami (jehly, špendlíky, šicí stroje,
žehličky, šicí materiál, nůžky apod.).
2. Veškeré pomůcky po skončení jejich používání ukládat na místo k tomu určené (skříň, box na
nitě, odkládací stůl apod.).
3. Dlouhé vlasy nosit sepnuté tak, aby nemohlo dojít k jejich zachycení nebo vtažení při práci se
šicím strojem.
4. Nahlásit jakoukoli závadu nebo podezření na závadu lektorovi.

Zakázané činnosti lektorovi:
1. Pověřovat děti úkoly neodpovídající jejich mentálním a fyzickým schopnostem a možnostem.
2. Poskytovat dětem jakékoli materiály, které jsou pro ně nevhodné a mohly by ovlivnit jejich
duševní vývoj či výchovu.
3. Umožňovat dětem samostatnou práci bez poučení s pomůckami, s elektrickými a dalšími
spotřebiči, které by mohly ohrozit jejich bezpečnost či zdraví (např. rychlovarná konvice, šicí
stroj, ostré předměty).
4. Jakýmkoli dalším způsobem zavdat příčinu vzniku situace, která by mohla vést k ohrožení
bezpečnosti či zdraví sebe nebo dětí.
5. Předávat děti osobě, která není rodičem, zákonným zástupcem nebo osobou k tomu
zmocněnou.

Zakázané činnosti dětem:
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1. Opouštění učebny bez vědomí a svolení lektora.
2. Provádění činností, ke kterým jim nebyl dán pokyn lektorem.
3. Otevírání oken.
4. Manipulace s nábytkem.
5. Používání jakéhokoli dalšího vybavení učebny bez svolení lektora.
6. Po dobu pobytu v kroužku nošení a používání nebezpečných předmětů, kapalin a dalších,
které nejsou určeny k práci na dané lekci.
7. Vulgární a nevhodné vyjadřování a chování.

Obecná ustanovení:
1. Tento řád kroužku je závazný pro všechny účastníky lekcí (lektor, děti, rodiče a další osoby
účastnící se lekcí se souhlasem lektora, zřizovatele nebo provozovatele).
2. Za jakékoli porušení tohoto řádu může být dítě vykázáno z kroužku a předána rodičům bez
nároku na náhradu za danou lekci.
3. V případě pochybností o odbornosti, způsobu vedení lekce nebo chování lektora je
povinností dětí toto oznámit rodičům a ti musí o situaci informovat provozovatele nebo
zřizovatele.
4. V případě nemoci lektora je jeho povinností nebo povinností provozovatele toto oznámit
rodičům v dostatečném a možném předstihu před danou lekcí.
5. V případě zrušení lekce je způsob náhrady nebo kompenzace na domluvě lektora nebo
provozovatele s rodiči.

Tento řád kroužku nabývá účinnosti dnem 1.10.2014.
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