
Přípravné víkendy 2022

Pravidla a BOZP
1. Obecné informace

1.1. Přípravné kurzy pořádá Jiří Dejl (dále jen pořadatel) ve smyslu jednoho celého kurzu, který

obsahuje týdenní a víkendovou přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy

a gymnázia.

1.2. Týdenní příprava proběhne:

1.2.1. každou středu od 5. ledna do 6. dubna 2022 včetně,

1.2.1.1. první hodina 16:30–17:30,

1.2.1.2. druhá hodina 17:45–18:45,

1.2.2. v prostorách Vyšší odborné školy pedagogické a sociální, Střední odborné školy

pedagogické a Gymnázia, Praha 6, Evropská 33.

1.3. Víkendová příprava je součástí kurzu a proběhne:

1.3.1. v zámku ve Spáleném Poříčí nebo ve VVZ Žihle (pořadatel obeznámí s finálním

místem účastníky a zákonné zástupce dostatečně dlouhou dobu dopředu),

1.3.1.1. a to celou sobotu a neděli dle zveřejněného harmonogramu na stránkách

www.pripravnevikendy.cz,

1.3.2. celkem třikrát v následujících termínech:

1.3.2.1. 21.–23. 1. 2022

1.3.2.2. 18.–20. 2. 2022

1.3.2.3. 25.–27. 3. 2022.

2. Pořadatel

2.1. Jiří Dejl

2.1.1. e-mail: jiri.dejl@pripravnevikendy.cz

2.1.2. mobil: 608 165 789

2.2. Pořadatel se zavazuje k výukové činnosti pořádané studenty Filozofické, Pedagogické

a Lékařské fakulty UK, ČVUT, AMU a jiných universit a středních škol.

2.2.1. Výuková činnost obsahuje:

2.2.1.1. středeční přednáškové bloky teorie,

2.2.1.2. víkendové semináře a rozbor úloh z testů CERMAT,

http://www.pripravnevikendy.cz/
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2.2.1.2.1. rozdělené do předmětů:

● aritmetika – logické úlohy,

▪ aritmetika – početní úlohy,

▪ geometrie,

▪ práce s textem,

▪ mluvnice,

2.2.1.3. volitelné semináře, přednášky a konzultace k odborným uměleckým

přijímacím zkouškám

2.3. Pořadatel zajistí dozor během celého víkendu, vždy od nástupu do autobusu při začátku

Víkendu do doby jeho ukončení (výstup z autobusu při ukončení).

2.4. Pořadatel zajistí proškolení a seznámení s těmito pravidly na začátku kurzu

2.5. Pořadatel si vyhrazuje právo k přechodu na distanční formu vzdělávání v souladu

s vládními a hygienickými nařízeními.

2.5.1. Výuka v tom případě bude komunikována přes platformy Google Classroom

a Google Meet, přičemž účastník bude přihlášen přes vlastní účet Google.

2.5.2. V případě přechodu na distanční výuku budou rodiče i účastníci o tomto včas

informováni s novým časovým harmonogramem víkendových cvičení. Středeční

přednášky budou probíhat ve stejných termínech

2.5.3. V tomto případě vzniká nárok na vrácení části účastnického poplatku (4.000, -).

2.6. Pořadatel si vyhrazuje právo na vyloučení žáka z výuky, pokud poruší níže uvedená

pravidla.

3. Účastník

3.1. Účastníkem se stane ten, kdo vyplní přihlášku umístěnou na webových stránkách a zaplatí

zálohu 2.000, - do 14 dnů od vyplnění přihlášky uvedené na stránkách (na účet

2801331220/2010), a doplatek 6.250, - splatný po 1. lednu 2022.

3.1.1. Zaplacením zálohy vyjadřuje zákonný zástupce souhlas s uvedenými podmínkami.

3.1.2. Jako variabilní symbol poslouží rodné číslo účastníka kurzu.

3.1.3. Při neúčasti na týdenních přednáškách nevzniká nárok na vrácení účastnického

poplatku.

3.2. Pořadatel si vyhrazuje právo na výhradní komunikaci s Účastníkem formou v přihlášce

uvedeného emailu a telefonního čísla.

3.3. Účastník se zavazuje k chování dle následujících pravidel:



3.3.1. uposlechne pokyny lektorů, instruktorů a zdravotníků, kteří budou v průběhu kurzů

představeni,

3.3.2. nebude se vysmívat chování, víře (či vyznání) nebo etnickému původu ostatních

účastníků,

3.3.3. nebude kouřit, ani užívat jakékoliv alkoholické, návykové či omamné látky v celém

areálu i mimo něj po dobu konání Přípravných víkendů,

3.3.4. bude se účastnit seminářů dle svého harmonogramu, který bude vyvěšen

na informační tabuli v areálu na začátku každého Víkendu,

3.3.4.1. v případě náhlé zdravotní indispozice vzniká účastníkovi nárok na

vrácení části účastnického poplatku, a to 1 000, - za víkend,

3.3.5. bezprostředně nahlásí každý úraz nebo zdravotní problém hlavnímu vedoucímu.

3.4. V případě nedodržení pravidel bude účastník z přípravných kurzů vyloučen a pořadatel

za něj již neponese žádnou odpovědnost.

3.5. Zákonný zástupce

3.5.1. je povinen uhradit vzniklé škody prokazatelně způsobené účastníkem,

3.5.2. je povinen odvést účastníka, který se dále nemůže účastnit aktivit z nařízení

zdravotníka nebo pořadatele akce.

V Praze dne 19. září 2021 Sepsal: Jiří Dejl



Prohlášení rodičů

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s výše uvedenými podmínkami a že s nimi souhlasím.

Jméno dítěte: ………………………………………………………….

Jméno zákonného zástupce: …………………………………………..

Vztah k dítěti: …………………………………………………………

V ……………………………………

Dne: ………………………………… Podpis zákonného zástupce:

……………………………

Toto prohlášení a další dokumenty, jež budou zákonným zástupcům zaslány e-mailem, účastník

odevzdá na jednom z prvních týdenních kurzů, jinak se nebude moci kurzů účastnit.


