
 

BRANNÝ ODDÍL MLÁDEŽE 

Lukáš Tomášek 

Kamenická 627/117 

Děčín II 40502 

IČO:09551506 

   

 

 

 

 

 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD  
Branného oddílu mládeže 

Platný od 1.6.2022 

 

 

Důležité upozornění pro rodiče: 

1. Za cestu do ZÚ a zpět berou zodpovědnost rodiče. Rodiče potvrzují, že je dítě zdravé a nemá žádné 
skryté zdravotní potíže. Rodiče berou plnou zodpovědnost za problémy, které by mohly vzniknout 
zamlčením informací. Rodiče uhradí škody, které dítě způsobí z nedbalosti nebo nekázně a jiných 
důvodů vyplývajících z pokynů vedoucího. 

2. Pokud dojde z mimořádně vážných důvodů k dlouhodobému přerušení docházky, eventuálně 
k vystoupení ze zájmového útvaru během školního roku, oznámí rodič tuto skutečnost vedoucímu 
zájmového útvaru. Při absenci je třeba se předem omluvit vedoucímu ZÚ. Rodiče berou na vědomí, 
že dítě je na kroužek přihlášeno bez ohledu na jeho docházku – přihlášení vzniká podáním přihlášky. 
Kurzovné či zápisné se vrací v poměrné nevyčerpané výši od měsíce následujícího od písemného 
odhlášení účastníka bez ohledu na jeho docházku. O vedlejších prázdninách a v době svátků se 
pravidelné kroužky a kurzy zpravidla nekonají, výjimky pouze po domluvě s vedoucím ZÚ. 
 

3.   Platba za kroužek je prováděna jednou čtvrtletně na bankovní učet nebo v hotovosti vždy k 15 dni  
daného měsíce. 
1. čtvrtletí  do 15. října 

2. čtvrtletí  do 15. ledna 

3. čtvrtletí  do 15. dubna 

4. čtvrtletí  do 15. července 

             Cena za čtvrtletí činí 2100 Kč.  
             Platební údaje, zpráva pro příjemce JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.   
              Číslo učtu  2501785183/2010 

Ochrana osobních údajů: 

1. Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, budou osobní údaje uvedené v této přihlášce použity pouze k vnitřní 
potřebě, a nebudou poskytovány třetím osobám. 

2. Svým podpisem souhlasíte s pořizováním fotodokumentace a multimediálních záznamů Vašich dětí 
při činnosti v ZÚ jejich uveřejnění v rámci prezentace a propagace Braného oddílu mládeže a jeho 
činnosti (letáky na kroužky a akce). 

Vnitřní řád Braného oddílu mládeže 

 

1. Braný oddíl mládeže je mimoškolní výchovné a vzdělávací zařízení především pro mládeže. 

2. Při vstupu do budovy je každý povinen se přezout v přidělené šatně a řídit se pokyny recepce či 
instruktoru Braného oddílu mládeže. 



3. V prostorách učebny a okolí udržují návštěvníci pořádek a neničí zařízení. 

      Chovají se slušně a ukázněně, nešikanují ostatní. 

4. Členové ZÚ počkají na určeném místě (zpravidla ve vstupní hale, u šaten či pod.) na vedoucího 
kroužku a teprve s ním vstupují do určené pracovny, učebny či klubovny – dále jen „klubovny“. 

5. Vedoucí ZÚ se během činnosti nevzdaluje od svěřených dětí a dodržuje zásady bezpečnosti. Zachází 
zodpovědně se svěřenými pomůckami a materiálem a vede k tomu i děti, mládež i dospělé. 

6. Pokud dítě zjistí při vstupu do klubovny poruchu nějakého zařízení (například hudební aparatury) 
či zaznamená rozbitý či špatný stav věcí, neprodleně o tom stavu informuje vedoucího 
kroužku. 

 

7. Ve vnitřních i venkovních prostorách se nekouří. Do prostoru učebny, tělocvičny a 

      jeho okolí je zákaz nošení, držení, distribuce a užívání návykových a omamných látek. 

 

8. Členové ZÚ jsou povinni dodržovat vnitřní rád Braného oddílu mládeže. V případě hrubého 
porušení vnitřního řádu  může být člen kroužku vyloučen. 

9. Nedoporučuje se nosit cenné předměty (mobilní telefon atd.) a větší finanční obnos na schůzky ZÚ. 
Za jejich ztrátu nenese vedoucí ZÚ odpovědnost. 

10. Souhlasím s tím, že výše uvedené údaje o mém dítěti (datum narození, adresa) budou sloužit pouze 
k účelům evidence ZÚ a nebudou bez souhlasu rodičů poskytovány dalším subjektům. 

11. V případě, že se ZÚ koná mimo budovu tělocvična, bazén, učebna, řídí se členové i vnitřním 
řádem uvedeného zařízení. 

12. Byl/a jsme seznámen/a s vnitřním řádem Braného oddílu mládeže.V případě jeho porušení ponesu 
následky z toho vyplývající. 

 
 
 
 
 

 
V Děčíně dne ……………………………. 

Jméno a příjmení - podpis
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