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Provozovna: Spojů 835/2 
 708 00 Ostrava - Poruba 

Provozovatel: Jana Štefanová, TŠ Štefi 
 29. dubna 258/31 

 700 30 Ostrava – Výškovice 

 IČ: 86931504 
 tel.: +420 732655778    

 e-mail: tsstefi@volny.cz 
Odpovědná osoba: Jana Štefanová 

 

VNITŘNÍ  ŘÁD 

 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ  

• Vnitřní řád upravuje podmínky provozu a vnitřního 
režimu taneční školy, podrobnosti k výkonu práv 
a povinností účastníků kurzů (jejich zákonných zástupců) 
a pravidla vzájemných vztahů mezi všemi osobami 
účastnými na chodu školy. 

• Vnitřní řád je závazný pro všechny účastníky kurzů 
(jejich zákonné zástupce), všechny lektory a pracovníky 
školy a je platný i pro všechny akce pořádané taneční 
školou, které se uskutečňují mimo provozovnu. 

• Přihlášením na kurz, seminář či jinou akci 
účastník (jeho zákonný zástupce) stvrzuje, že se 
seznámil s tímto vnitřním řádem školy, akceptuje 
všechny jeho body, které bude řádně dodržovat 
a bude se řídit dalšími pokyny pracovníků 
provozovatele. 

• Přihlášením na kurz, seminář či jinou akci účastník (jeho 
zákonný zástupce) stvrzuje, že se účastní na vlastní 
nebezpečí, provozovatel nenese odpovědnost 
za případné újmy na zdraví. 

• Přihlášením na kurz, seminář či jinou akci, svou účastí 
na výukových hodinách, akcích, vystoupeních a běžném 
provozu školy dává účastník (jeho zákonný 
zástupce) souhlas s případným uveřejněním 
fotografií nebo videí z akcí taneční školy 
v propagačních materiálech školy a na jejich 
webových stránkách. Současně bere na vědomí, 
že bez výslovného souhlasu vedení školy není 
možné zveřejňovat videozáznamy z vystoupení, 
tréninků a akcí taneční školy nebo odkazy k nim 
na sociálních sítích, ani jiných veřejně 
přístupných médiích (Facebook, YouTube, osobní 
webové stránky, webové stránky třetích stran, sdílená 
datová úložiště apod.), mimo webové stránky taneční 
školy ŠTEFI. Toto platí i pro videozáznamy pořízené 
vlastními technickými prostředky (videokamery, tablety, 
mobilní telefony apod.), které obsahují celé nebo třeba 
jen části choreografií vytvořených taneční školou. 

II. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI 

ÚČASTNÍKŮ KURZŮ 

1) Účastníci kurzů mají tato práva:  

• na účast v řádných i mimořádných hodinách výuky 
svého kurzu a informace o jeho dalším průběhu, 

• na rozvoj svých tanečních dovedností podle míry nadání 
a fyzických schopností, po domluvě s vedením školy je 
možné na základě vlastní žádosti zařadit účastníka 
do vyšší nebo nižší výkonnostní resp. věkové kategorie,  

 

• účastnit se v případě svého vlastního zájmu 
na veřejných vystoupeních a akcích taneční školy,  

• na nárok na ochranu před fyzickým nebo psychickým 
násilím, nedbalým zacházením, před sociálně 
patologickými jevy i na ochranu před všemi formami 
sexuálního zneužívání, před kontaktem s narkotiky 
a psychotropními látkami, na celkovou ochranu před 
vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich mravní 
výchovu a nevhodně ovlivňovaly jejich morálku, 

• na slušné jednání ze strany všech lektorů a pracovníků 
školy, 

• na vyjádření vlastního názoru ve věcech, které se jich 
týkají, vždy ale přiměřenou formou a podle zásad 
slušnosti. 

2) Účastníci kurzů mají tyto povinnosti: 

• řádně docházet do všech výukových hodin svého kurzu 
a aktivně se účastnit výuky, 

• samostatně průběžně sledovat všechny dostupné 
informační zdroje o průběhu kurzu, o akcích školy 
a operativních změnách výuky (www, e-mail, SMS…), 

• předem a včas omluvit svou případnou neúčast 
na výukové hodině svému lektorovi nebo vedení školy, 

• v případě jakýkoliv zdravotních problémů předem 
informovat svého lektora, aby včas dokázal zvážit, zda je 
daný tanec či cvičení pro něho vhodné, 

• dodržovat vnitřní řád školy a plnit pokyny lektorů či 
vedení školy vydané v souladu s právními předpisy 
a tímto řádem, 

• chránit zdraví své i ostatních účastníků, 
• zabránit výskytu šikany, vandalismu, brutality, rasismu 

a kriminality; při jejich výskytu okamžitě informovat 
svého lektora nebo vedení školy, 

• dodržovat přísný zákaz nošení, držení, distribuce 
a zneužívání jakýchkoliv návykových látek (cigarety, 
alkohol, léky…) v areálu školy a na všech jejich akcích 
pořádaných mimo její provozovnu, 

• zacházet šetrně s majetkem školy, majetkem svým, 
majetkem ostatních účastníků, starat se o své osobní 
věci, 

• účastnit se veškerých akcí, na které se sám předem 
dobrovolně přihlásil nebo které vyhlásí vedení školy 
za povinné (veřejná vystoupení, exhibice, soutěže…), 

• zabezpečit včasnou a správnou úhradu ceny svého 
kurzu.  
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III. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI 
ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH 

ÚČASTNÍKŮ KURZŮ 

1) Zákonní zástupci účastníků mají tato práva: 

• na informace o průběhu a výsledcích tanečního 
a pohybového vzdělávání svých dětí, 

• být dostatečně a v předstihu informováni o dalším 
průběhu kurzu a plánovaných akcích školy, 

• účastnit se pravidelných exhibičních vystoupení taneční 
školy pořádaných na konci školního pololetí, 

• v případě vlastního zájmu účastnit se plánovaných akcí 
školy jako výpomoc pro provozní a materiální zajištění,  

• na slušné jednání ze strany lektorů a pracovníků školy, 
• na vyjádření vlastního názoru ve věcech, které se týkají 

jejich dětí, vždy ale přiměřenou a slušnou formou. 

2) Zákonní zástupci účastníků mají tyto povinnosti: 

• seznámit své dítě s jeho základními právy a povinnosti 
v rozsahu tohoto řádu, stejně tak jako se základy 
slušného chování a tolerance k ostatním účastníkům,  

• zajistit, aby dítě řádně a včas docházelo 
do pravidelných i mimořádných výukových hodin 
svého kurzu, 

• v případě že nebude dohodnuto jinak, osobně 
nebo prostřednictvím pověřené osoby odevzdávat 
dítě lektorovi před zahájením výuky a po 
skončení ho opět osobně vyzvedávat u lektora, 

• na vyzvání vedení školy se osobně zúčastnit 
projednávání důležitých otázek týkajících se dalšího 
tanečního a pohybového vzdělávání dítěte, stejně tak 
i v případě řešení otázek technického a materiálního 
zabezpečení další výuky a školních akcí, 

• informovat lektora nebo vedení školy o změně zdravotní 
způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných 
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv 

na průběh účasti dítěte v kurzu, 
• omlouvat nepřítomnost dítěte na hodinách, 
• samostatně průběžně sledovat všechny dostupné 

informační zdroje o průběhu kurzu svého dítěte, 
o plánovaných akcích školy či operativních změnách 
výuky (www, e-mail, SMS…), 

• pokud není dohodnuto jinak, vždy osobně nebo 
prostřednictvím pověřené osoby doprovázet své 
dítě na akce taneční školy (veřejná vystoupení, 
exhibice, soutěže…), 

• nahradit veškerou škodu, které dítě způsobilo svým 
nevhodným chováním nebo úmyslným ničením majetku 
škole, ostatním účastníkům nebo veřejnosti, 

• zajistit pravidelnou, včasnou a také správným 
způsobem provedenou úhradu ceny kurzu dítěte,  

• řídit se tímto řádem a respektovat jeho pokyny. 

IV. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY 

1) Způsob přihlášení do kurzů / na akce 

• Přihlášení do dlouhodobých kurzů je nutné provést 
vždy vyplněním příslušné přihlášky ke kurzu: 

1. vyplněním tištěné přihlášky, kterou je možné získat 
na  škole u některého z lektorů nebo jí lze stáhnout 
z webových stránek taneční školy, 

2. vyplněním elektronické přihlášky konkrétního kurzu 
přímo na webových stránkách taneční školy  

3. zasláním přihlašovacího e-mailu na adresu 
tsstefi@volny.cz, tento musí obsahovat veškeré 
údaje vyplňované do tištěné přihlášky.  

• Přihlášení na jednorázové akce většího rozsahu  

(jednodenní, víkendové) je nutné provést též vyplněním 
příslušné přihlášky: 
1. vyplněním tištěné přihlášky, kterou je možné získat 

na taneční škole u některého z lektorů nebo jí lze 
stáhnout z webových stránek taneční školy, 

2. vyplněním elektronické přihlášky konkrétní akce 
přímo na webových stránkách taneční školy  

3. zasláním přihlašovacího e-mailu na adresu 
tsstefi@volny.cz, tento však musí vždy obsahovat 
veškeré údaje vyplňované do tištěné přihlášky.  

• Přihlášení na individuální hodiny je možné provést 
zasláním přihlašovacího e-mailu na adresu 

tsstefi@volny.cz, telefonicky na čísle 732 655 778 
nebo v případě volných míst i při začátku hodiny. 

2) Úhrada ceny kurzů / platby za akce 

• Úhrada ceny dlouhodobých kurzů pro děti je 
rozdělena na více plateb během celého školního 
roku a je možná pouze bankovním převodem – 
úhrada se provádí vždy za konkrétní 1 měsíc a je splatná 
nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce. 

• Úhrada ceny dlouhodobých kurzů pro dospělé 
(přenosná permanentka) se provádí převodem na účet 
spolu s odevzdáním přihlášky. 

• Úhrada ceny jednorázových akcí se provádí 
převodem na účet spolu s odevzdáním písemné 
přihlášky nebo podle dispozic podrobných informací ke 
konkrétní akci (předem stanovený termín). 

• Úhrada individuální hodiny se provádí vždy 
bankovním převodem, a to buď předem nebo 
po dohodě s lektorem na základě měsíčního vyúčtování 
vybraných hodin. 

• Vzhledem k tomu, že všechny platby bankovním 

převodem na školní účet 1815412043/0800 jsou 

zpracovávány elektronicky, je nutné vždy v platebním 
příkazu důsledně uvádět následující údaje: 

1. variabilní symbol = identifikační kód účastníka 
(dítěte), toto přiděleno vždy na přihlášce, 

2. specifický symbol = číslo kurzu/akce, 
3. přesná částka za jediného účastníka (dítě), 

dle ceny příslušného kurzu, 
4. textová poznámka = jméno účastníka (dítěte) 

a bližší popis platby (u dětských kurzů nejlépe 
období, ke kterému platba náleží, např. 9/18). 

• POZOR – pro urychlení a zajištění správnosti 
zpracování není možné slučovat platby za kurz 
s jinými platbami (za kostýmy, boty, doplňky…, 
tyto platby mají vždy vlastní specifický symbol), ani 
není možné slučovat platby za sourozence či 
více účastníků (každý z nich má vždy vlastní 
identifikační kód).  

3) Docházka do výukových hodin 

• účastníci jsou povinni docházet do výuky pravidelně 
a včas podle daného rozvrhu, nejpozději 10 minut před 
začátkem hodiny musí být připraveni na výuku v šatně, 

• v případě, že se účastník nemůže výukové hodiny 
zúčastnit z důvodů předem známých, oznámí toto 
lektorovi buď na poslední předchozí hodině, není-li toto 
možné, tak nejpozději 1 den předem pomocí SMS, 

• v průběhu trvání dlouhodobého kurzu si může účastník 
po předchozí dohodě s lektorem nahradit zameškané 
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výukové hodiny v některém jiném paralelně 
probíhajícím kurzu stejného typu, 

• výukovou hodinu může nezletilý účastník opustit pouze 
se svolením lektora a to pouze na základě předchozí 

domluvy se zákonným zástupcem, 
• za zameškané lekce se peníze nevracejí, ani je 

nelze odečíst z ceny jiného kurzu. 

4) Chování účastníků v hodinách  

• účastníci kurzů dodržují vždy zásady slušného 
a kulturního chování ve vztahu ke všem lektorům 
a pracovníkům školy i ostatních účastníkům, nepoužívají 
hrubých, vulgárních slov ani gest, 

• na výukové hodiny přicházejí účastníci vybaveni 
potřebným oblečením, obuví, případnými dalšími 
pomůckami pro výuku a příslušným způsobem upraveni 
(bez líčení, vhodný účes…), 

• účastníci vstupují na sál pouze v doprovodu 
svého lektora nebo jiného pracovníka školy, 

• účastníci udržují taneční sál a jeho okolí v čistotě 
a pořádku, 

• účastníci nenarušují průběh výukové hodiny nevhodných 
chováním a činnostmi, které nemají žádný vztah 
k probíhající výuce, 

• během výukové hodiny mají účastníci vypnuté 
své mobilní telefony a není dovoleno je během 
hodiny používat, 

• během výukové hodiny smí účastník opustit své místo 
na sále jen se souhlasem lektora.  

5) Vnitřní režim školy  

• provozovna školy se otevírá nejpozději 15 minut 
před začátkem první výukové hodiny toho dne, 

• do prostor provozovny nevjíždějí účastníci kurzů 
na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech, 
kolečkových bruslích ani kolečkových botách ! 
Vzhledem k omezeným prostorám šaten není 
možné tyto sportovní potřeby zde ani odkládat, 

ze stejného důvodu není bohužel možné do 
prostor školy vjíždět ani s dětskými kočárky.  

• po příchodu si účastníci odkládají obuv a svršky 
do šatny, za odložené věci škola neručí ! 

• v prostorách školy účastníci nenosí čepice ani jiné 
pokrývky hlavy, pokud nejsou tyto součástí kostýmů, 

• do školy nepatří věci, které by mohly ohrozit zdraví, 
způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu dětí, 
stejně tak i velké částky peněz nebo cenné předměty, 
účastníci si chrání svůj osobní majetek, škola za jeho 
ztrátu a poškození nenese odpovědnost, v případě 
nutnosti si může účastník uložit cenné věci u lektora, 

• účastníkům není dovoleno zdržovat se v době mimo 
výuku bez dohledu lektora nebo jiného pracovníka školy 
v provozních prostorách školy a na tanečním sále, 

• v prostorách školy, na tanečním sále a při všech 
akcích školy mají účastníci přísný zákaz pořizovat 
bez povolení vedení školy fotografický, audio či 

videozáznam z výukových hodin, záznam lektorů, 
pracovníků školy ani ostatních účastníků, 

• pokud účastník zjistí ztrátu osobní věci, neprodleně 
ohlásí tuto skutečnost svému lektorovi, 

• ve škole není účastníkům dovoleno nabízet či prodávat 
kosmetické nebo jiné výrobky a služby, 

• ve škole je zakázáno propagovat strany a hnutí směřující 
k potlačování lidských práv či rasové nesnášenlivosti, 
stejný režim platí i při akcích mimo provozovnu školy. 

V. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, POŽÁRNÍ 
OCHRANY A OCHRANY ZDRAVÍ 

• všechny osoby účastné na výuce a provozu školy jsou 
povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany 
vlastního zdraví i zdraví ostatních osob a řídit se 
protipožárními předpisy a evakuačním plánem budovy, 

• účastníci jsou povinni dbát na ochranu svého zdraví 
a zdraví ostatních účastníků, neprodleně informovat 
svého lektora o případech zranění, úrazu, fyzického 
napadení nebo jiné formy útisku vlastní osoby nebo jiné 
osoby, u nichž byl přítomen, 

• ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je 
zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, 

• ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je 
zakázáno užívat alkohol, omamné a psychotropní látky 
a pod vlivem alkoholu nebo těchto látek do provozovny 
školy vstupovat, 

• ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je 
zakázáno distribuovat nebo jinak manipulovat 
s omamnými a psychotropními látkami, 

• ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je 
zakázáno používat zbraně, výbušniny, střelivo nebo 
pyrotechniku a je rovněž zakázáno tyto předměty 
do všech prostor školy přinášet, 

• pro všechny účastníky kurzů platí přísný zákaz 
jakékoliv manipulace s elektrickými přístroji, 
spotřebiči a elektroinstalací. 

VI. PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY 

• účastníci kurzů jsou povinni šetrně zacházet 
s pomůckami, kostýmy a doplňky, které jim byly 
zapůjčeny v souvislosti s výukou nebo vystoupeními,  

• účastníci kurzů udržují taneční sál, vnitřní i okolní 
prostory školy v čistotě a pořádku, chrání majetek školy 
před poškozením, 

• účastník odpovídá za škodu, kterou svým jednáním 
způsobil a za škodu, jejímuž vzniku nezabránil, přestože 
to bylo v jeho silách, způsobenou a zaviněnou škodu 
uhradí účastník nebo jeho zákonný zástupce škole 
v plném rozsahu, 

• při zaviněném poškození školního majetku může 
účastník kurzu (zákonný zástupce) zjednat nápravu 
škody i tím, že na vlastní náklady uvede poškozenou věc 
do původního stavu. Neuhrazení způsobené škody je 
důvodem pro vymáhání náhrady škody soudní cestou. 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

• Vnitřní řád platí do odvolání. 
• Vnitřní řád byl schválen vedením školy dne 23. 8. 2018. 
• Vnitřní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, 

prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni 
účastníci kurzů, lektoři i ostatní pracovníci školy a o jeho 

vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci 
nezletilých účastníků kurzů. 

• Vnitřní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2018. 

V Ostravě  23. 8. 2018 

 


