
 

 
 
PODMÍNKY ÚČASTI V DĚTSKÉM KLUBU HORIZONT 
 
1. Přihlášení 
Zájemci se mohou přihlásit telefonicky nebo osobně na recepci SVČ Ivančice. Účastník se přihlašuje na 
celé období projektu, tj. do 31.12.2022. Zákonný zástupce odevzdá vyplněnou a podepsanou přihlášku, 
souhlas se zpracováním osobních údajů, zápisový lístek, plnou moc k převzetí dítěte a další nezbytné 
dokumenty pro zapojení do projektu. 
 
2. Provoz 
Dětský klub je otevřen od pondělí do pátku od ukončení vyučování do 18:00 hod. v SVČ Ivančice, 
Zemědělská 619/2 a poskytnutí této služby je zdarma. 
 
3. Docházka 
Každý účastník společně s přihláškou musí odevzdat zápisový lístek. Docházka je určena dobou na 
zápisovém lístku. Každá změna musí být vždy oznámena písemnou formou. Účastníky klubu  
si pracovníci SVČ Ivančice vyzvednou po skončení vyučování/po obědě a společně přejdou do 
dětského klubu v SVČ Ivančice. Každý účastník musí mít zajištěn oběd a odpolední svačinu. 
 
4. Odchod z dětského klubu 
Nahlášený odchod v zápisovém lístku je závazný. Má-li být účastník uvolněn dříve, než je uvedeno na 
zápisovém lístku, musí zákonný zástupce napsat písemnou propustku s uvedením data, hodiny 
odchodu a podpisem rodičů. Bez písemné propustky nebude účastník z dětského klubu uvolněn.  
 
Vzor uvolnění z klubu:  
 
Žádám o uvolnění syna/dcery __________ třída _________ dne __________ v _______ hod. Za své dítě přebírám od 
tohoto času plnou zodpovědnost. 
Podpis zákonného zástupce _____________________________________, v Ivančicích dne _______________________ 

 
5. Odhlášení z dětského klubu 
Rozhodne-li se účastník odhlásit z dětského klubu, formou písemné odhlášky informuje vedoucího 
klubu (odhláška k dispozici u vedoucího klubu nebo na recepci SVČ). Poté bude účastník evidován jako 
odhlášený k danému datu. 
 
6. Náplň klubu  

▪ tvoření, deskové hry, hry venku, netradiční aktivity 

▪ doprovod na zájmové kroužky v budově SVČ Ivančice 

▪ virtuální realita, kulečník, fotbálek, ping pong a další 
 
7. Vybavení s sebou 
Přezůvky, 2x balení papírových kapesníků, oblečení na převlečení (tepláky, vhodná obuv na ven) 
svačina na odpoledne, láhev na pití. V případě potřeby lze vybavení uschovat v dětském klubu. Pitný 
režim zajištěn. 
 
 
V Ivančicích 1.8.2021 
Mgr. Jana Heřmanová, ředitelka SVČ Ivančice        


