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

Řád kroužku „Tajemství paláců a kostelů“
(dále jen „řád kroužku“)

Lektor: Ing. arch. Tomáš Dittrich
Maximální počet dětí: 12 dětí
Místnost: knihovna

Hlavním cílem kroužku je rozvoj znalostí a poznání historických staveb a
posílení zájmu o památky, umění a historii. Během celého běhu bude každý
účastník
potřebovat
skicák
A3
(nemusí
to
být
kladívkové
čtvrtky,
ale
mohou) a obyčejnou tužku s měkkou tuhou (ideální je tlustá verzatilka,
nevhodná
je
mikrotužka).
Lekce
budou
probíhat
převážně
v
prostorách
kroužků.
Součástí
kroužku
budou
exkurze
ve
vybraných
pražských
památkách,
které
budou
trvat
2
hodiny.
Termín
exkurze
bude
předem
oznámen rodičům, v případě potřeby časového urychlení budou rodiče moci
své dítě vyzvednout i během exkurze přímo v památce, kde bude exkurze
probíhat.
Organizace lekcí:
1. Lekci zahajuje lektor dle platného rozvrhu kroužku, a to v prostorách kroužků, případně na
místě srazu před exkurzí domluveného s rodiči.
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. V prostorách kroužků probíhá zpravidla vsedě na židlích
nebo na zemi pokryté kobercem. V případě exkurze je povinností rodičů děti vhodně
obléknout s přihlédnutím k aktuálnímu ročnímu období a stavu počasí. Lektor může dítě
odmítnout přijmout na lekci, pokud bude nevhodně oblečeno, především v případě exkurze
mimo prostory kroužků.
4. Lektor vždy rámcově seznámí na začátku děti s náplní dané lekce.
5. Pokud je nutné na následující lekci donést nějaké pomůcky, oznámí toto lektor dětem i
rodičům na konci lekce.
6. Lektor setrvá v učebně, resp. na místě srazu po exkurzi 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.
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8. Lektor i děti se na exkurzích musí vždy chovat dle pokynů lektora, provozovatele nebo
pořadatele exkurze (výstavy, prohlídky apod.).
9. V případě, že je nutné použití dopravních prostředků bez přítomnosti rodičů nebo zákonných
zástupců dětí, musí o tomto lektor rodiče nebo zákonné zástupce informovat a mít jejich
souhlas. Rodiče musí děti starší 6-ti let vybavit platným cestovním dokladem (lístek na
městskou hromadnou dopravu, tzv. „tramvajenka“ apod.).
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 práci s elektrickými a dalšími spotřebiči, které by mohly ohrozit jejich
bezpečnost či zdraví (např. rychlovarná konvice).
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.
6. Bez předchozí domluvy s rodiči měnit cíl a náplň exkurze. Především se jedná místo srazu
před exkurzí a po jejím skončení.
7. Povolení rozchodu dětí mimo uzavřené prostory exkurze.

Zakázané činnosti dětem:
1. Opouštění učebny či místa, kde se koná exkurze, 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 či na exkurzi 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:
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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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