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1. Základní ustanovení

Organizační řád v návaznosti na stanovy spolku Dětského folklorního kroužku Modřice z.s. (dále též 
jen spolek) definuje role a zodpovědnosti potřebné k naplňování účelu spolku, popsaného ve 
stanovách spolku v článku II.

Dále upřesňuje organizaci tanečních zkoušek folklorního kroužku jakožto proces předávání dětí mezi 
zákonnými zástupci a vedoucími nácvikových skupin (dále též „lektory“) folklorního kroužku, 
omlouvání absencí nebo úraz dítěte.

2. Nácvikové skupiny

Taneční zkoušky probíhají ve třech nácvikových skupinách:

a) Přípravka
b) Maláčci
c) Pokročilí

Rozdělení dětí do nácvikových skupin stanovují lektoři kroužku.

3. Organizační zajištění kroužku

a) Předseda spolku  
Roli zastává: Ivana Cetlová
Činnosti: samostatně jednající statutární zástupce, spolupracuje s účetní při sestavování a naplňování 
rozpočtu, rozhoduje ve věcech souvisejících s uměleckým vedením, choreografií a hudebním 
doprovodem.

b) Místopředseda spolku  
Roli zastává: Jana Gajdušková
Činnosti: samostatně jednající statutární zástupce, spolupracuje s účetní při sestavování a naplňování 
rozpočtu, jménem vedení individuálně jedná s rodiči, má na starosti dotace a honoráře za vystoupení, 
organizační zajištění akcí a vystoupení, „Věstníky“ jako operativní pokyny pro rodiče.

c) Lektoři skupiny “Přípravka”  
Hlavní lektor: Stanislava Kořenková
Pomocný lektor: Gabriela Brázdová
Činnosti: samostatně zajišťuje nácvik dětí a operativní jednání s jejich zástupci, vede evidenci 
docházky dětí na taneční zkoušky

d) Lektoři skupiny “Maláčci”  
Hlavní lektor: Jana Gajdušková
Pomocný lektor: Stanislava Kořenková
Činnosti: Samostatně zajišťuje nácvik dětí a operativní jednání s jejich zástupci, vede evidenci 
docházky dětí na taneční zkoušky
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e) Lektor skupiny “Pokročilí”  
Hlavní lektor: Ivana Cetlová
Pomocný lektor: Daniela Zemanová
Činnosti: Samostatně zajišťuje nácvik dětí a operativní jednání s jejich zástupci, vede evidenci 
docházky dětí na taneční zkoušky

f) Správce webu  
Roli zastává: Vlastimil Čevela, Eva Doleželová
Činnosti: Spolupracuje s předsedou kroužku, samostatně zajišťuje správu webu, fotodokumentaci a 
prezentaci kroužku, udržuje aktuální plán akcí na webu, udržuje základní notový archiv.

g) Hudební doprovod  
Vedoucí muziky: Kateřina Chudová
Činnosti: Na zkouškách spolupracuje s lektory, podílí se na tvorbě hudebního doprovodu. Samostatně
zajišťuje hudební doprovod na zkouškách, akcích a vystoupeních, dále zajišťuje zkoušky muziky a 
metodiku doprovodu na tanečních zkouškách.
Členové muziky: Markéta Klangová (klavír), Vojtěch Janský (klavír, akordeon), Vlastimil Čevela 
(klavír, akordeon), Pavel Hroudný (kontrabas)
Činnosti: Podílí se na přípravě hudebního doprovodu dle choreografie spolu s vedoucím muziky a 
lektory, zajišťují hudební doprovod při tanečních zkouškách, akcích a vystoupeních.

h) Správce pokladny  
Roli zastává: Kateřina Urbanová
Činnosti: Spolupracuje s místopředsedou kroužku, samostatně zajišťuje přesuny mezi účtem a 
pokladnou v hotovosti, proplácení prvotních dokladů na schválené výdaje v hotovosti, proplácení 
faktur převodem z účtu, evidenci schválených záloh, přímo vybíraných z účtu, průběžné předávání 
podkladů pro účetnictví.

i) Správce krojů a rekvizit  
Roli zastává: Jitka Vystrčilová
Činnosti: Spolupracuje s místopředsedou kroužku, samostatně zajišťuje vedení detailní evidence o 
krojích, škrobení, opravy a pořizování krojů dle potřeby. Vede evidenci rekvizit.

4. Organizace tanečních zkoušek

a) Vedení taneční zkoušky  
Na každé zkoušce nebo jiné akci musí být minimálně dvě zodpovědné osoby. Obvykle je to 
hlavní a pomocný lektor skupiny, případně další pověřená dospělá osoba.

b) Předávání a vyzvedávání dítěte  
Příchod dítěte na zkoušce, na vystoupení či jiné akci pořádané spolkem – doprovod dítěte, případně 
dítě, které přichází bez doprovodu, ohlásí příchod lektorce či jiné pověřené osobě srdečným 
pozdravem nebo potřesením rukou. Lektor (spolek) přebírá odpovědnost za dítě okamžikem 
vizuálního kontaktu s dítětem (lektor o dítěti ví).

Odpovědnost lektora (spolku) končí okamžikem ukončení zkoušky, či jiné akce, dotykem nebo 
vizuálním kontaktem dítěte s osobou, která dítě vyzvedává (zákonný zástupce, v případě jiné osoby na
základě formuláře “Pověření o vyzvedávání dítěte”). Při odchodu dá dítě lektorovi nebo jiné pověřené
osobě vědět, že již odchází domů.
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Odchod dítěte ze zkoušky či jiné akce bez doprovodu zákonného zástupce je možný pouze s 
písemným souhlasem zákonného zástupce. Originál písemného souhlasu bude předán vedení kroužku 
(viz formulář “Pověření o vyzvedávání dítěte”). Při odchodu dá dítě lektorovi nebo jiné pověřené 
osobě vědět, že již samo odchází domů.

Dochvilnost při předávání dětí je nezbytná pro zajištění bezproblémového chodu zkoušek a dalších 
akcí pořádaných spolkem.
Dítě dochází na zkoušky a jiné akce dle předem dohodnutého času (info zaslané e-mailem, uvedené 
na webových stránkách apod.).

c) Termíny zkoušek  
Zkoušky všech kategorii se konají obvykle 1x týdně dle aktuálního rozpisu, případně dle pokynů 
vedení kroužku a lektorů.
S rozpisem zkoušek a případnými změnami jsou rodiče předem informováni e-mailem nebo 
telefonicky.
Sál je otevřen vždy 15 minut před zahájením zkoušky. 

d) Průběh zkoušky  
Děti jsou na začátek zkoušky připraveni, tzn. dostatečně občerstveni, mají vhodnou taneční obuv 
(která nepadá, na noze sedí, nedělá černé čáry na podlaze) a vhodné taneční převlečení (děvčata 
sukničky, tričko, chlapci volné kalhoty, tričko), navštívily toaletu. Během zkoušky děti na toaletu 
odchází pouze za doprovodu lektora či jiné pověřené osoby. 
Pro dodržení pitného režimu mají děti s sebou pití ve vhodných nádobách přinesené z domu. V 
případě, že jim pití dojde, případně nemají vůbec, je jim nabídnuta čistá voda nebo voda se sirupem.

e) Absence dítěte na zkoušce, vystoupení či jiné akci pořádané spolkem  
V případě plánované absence nebo nemoci informuje zákonný zástupce dítěte hlavního lektora 
příslušné nácvikové skupiny e-mailem nebo telefonicky, popřípadě SMS-kou alespoň jeden den 
předem, pokud je to možné. V případě náhlé neschopnosti účasti dá tuto skutečnost vědět ihned, 
jakmile to zjistí.

f) Úraz dítěte  
Všichni účastníci tanečních zkoušek, akcí a vystoupení jsou pojištěni proti úrazu, škodě na zdraví a 
majetku.
Dojde-li k úrazu dítěte, lektoři poskytnou první pomoc (lektor je vyškolený), neprodleně telefonicky 
informují zákonné zástupce a dohodnou se na dalším postupu. 
Hlášení pojistné události a plnění se řídí podmínkami pojistné smlouvy a obchodními podmínkami 
pojišťovny, u které je pojištění sjednáno (pojistná smlouva je k nahlédnutí u vedení spolku).

g) Osobní věci  
Spolek nenese odpovědnost za osobní věci dětí. Doporučujeme, aby děti cenné věci na zkoušky a akce
pořádané spolkem nenosily.
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5. Dostupnost informací

Oficiálním portálem pro sdělování informací jsou webové stránky spolku, 
https://www.folklorni-krouzek-modrice.cz/
Zde se nachází plán akcí, fotodokumentace, odkazy na videa z vystoupení, historie folklorního 
kroužku apod.

Oficiální e-mail pro komunikaci je dfkm@seznam.cz

Sdělení ohledně změn termínů tanečních zkoušek, podrobné informace k akcím kroužku a spolku 
budou zákonným zástupcům předávány e-mailem vedením spolku, lektory nácvikových skupin, 
organizátorem akcí. 

V:............................................. dne:..............................

……………………………………..

          Ivana Cetlová
         Předseda spolku

……………………………………..

      Jana Gajdušková

Místopředseda spolku
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