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Bezpečnost a organizace v rámci cvičení pořádaného
společností ATOMIKA z.s.

1. Zákonní zástupci dětí mají povinnost:

• Zajistit, aby dítě docházelo řádně do kroužku dle rozvrhu hodin, do kterých se přihlásilo.

• Informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo o jiných závažných

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh cvičení v zájmovém kroužku.

• Informovat o absenci dítěte:
o všestranná přípravka a sporty na zkoušku - cvičení svišti v pohybu - na stránkách

www.svistivpohybu.cz (link na omlouvací dokument)
o taneční gymnastika - emailem (gymnastika@atomika.cz)
o cvičení rodiče s dětmi - emailem (rodičesdětmi@atomika.cz)

• Bez zbytečného odkladu nahlásit úraz, poranění dítěte, které si přivodilo při činnosti v

zájmovém kroužku.

• Zajistit řádné vybavení dětí na každou cvičební hodinu (sálové boty, čisté oblečení, u dětí které

mají dlouhé vlasy gumičky či sponky, ... )

• Převzít dítě ihned po ukončení cvičení:

o cvičení prohýbající na AC BALUO - ve vestibulu AC Baluo

o taneční  gymnastika - před bočním vstupem ZŠ

2. Děti mají povinnost:

• Dodržovat vnitřní řád a předpisy a pokyny organizace k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž

byly seznámeny, bezodkladně oznamovat jakékoliv poranění, které si přivodily při cvičení a na

akcích pořádaných organizací.

• Plnit pokyny trenérů organizace vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem.

• Nepoškozovat majetek organizace a ostatních osob. Případné škody jsou povinny zákonní

zástupci zaplatit

• Vyjadřuje-li dítě své mínění a názory, činí tak vždy slušným způsobem.

3. Vnitřní řád

• Dohled nad dětmi je zajištěn v době konání kroužku a na akcích pořádaných organizací

pedagogickými zaměstnanci organizace - začíná přebráním dítěte ve vestibulu AC Baluo a končí

odevzdáním tamtéž. Odpovědnost organizace za děti končí při předání dětí zákonnému

zástupci.
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• Zákonní zástupci přivádějí a následně vyzvedávají své děti ze zájmových kroužků. V případě, že 

zákonný zástupce rozhodne, že dítě se bude do organizace doprovázet a následně odcházet 

samo, předá tuto informaci vedení organizace a to písemnou formou.

• Jednotlivé šatny, ve kterých se děti převlékají, se otevírají vždy 15 minut před zahájením 

kroužku (na AC Baulo), 5 minut před (na ZŠ v rámci taneční gymnastiky).

• Děti budou přebírány trenéry vždy S min před začátkem kroužku. Po skončení zájmového 

kroužku, bude dítě na stejném místě předáno zákonnému zástupci. V případě, že dítě odchází 

samo, oblékne se a odchází z budovy.

• Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne organizaci (zdravotní způsobilost, přihláška, 

GDPR ... ) jsou důvěrné a zaměstnanci organizace se řídí zákonem č. 110/2013 Sb., o zpracování 

osobních údajů.

• Ve vnějších i vnitřních prostorách je zakázáno kouřit a používat alkohol či jiné návykové látky. 

Na ZŠ v rámci taneční gymnastiky rodiče nesmí vstupovat do ZŠ.

• Děti nenosí na cvičení a na akce pořádané organizací nepotřebné či drahé věci, neboť 

organizace za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost. Děti si mohou na jednotlivá 

sportoviště přinést vlastní pití, které však musí mít „sportovní zavírání". Jídlo na tréninky není 

možné brát.

• Nalezené věci se odevzdávají a skladují v prostorách recepce AC Baluo.

• Děti nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Jsou ohleduplní k mladším a slabším kamarádům, 

zvláště dbají, aby neohrozili jejich zdraví, případně životy.

• Děti jsou povinny chovat se ukázněně, dbát na pořádek ve všech prostorách budov a sportovišť 

a přilehlém okolí, vzorně se starat o pomůcky a jejich poškození nebo ztrátu hlásí vedoucímu 

zájmového kroužku.

• Dítě šetrně zachází se svěřenými potřebami a majetkem organizace. Každé svévolné poškození 

nebo zničení majetku organizace či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče dítěte, který 

poškození způsobil. Děti (popř. zákonní zástupci) odpovídají za škodu podle obecné úpravy 

občanského zákoníku či podle zvláštní úpravy§ 391 zákoníku práce.

• Dětem je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez 
•·' 

 přítomnosti odborného dohledu.

Mgr. Tomáš Prycl 

předseda spolku 
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Mgr. Michal Půža 

místopředseda spolku 
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