
 

VNITŘNÍ  ŘÁD  

 

1.   Dítě je vybaveno do výuky tanečním úborem (tričko, legíny, trikot) a taneční obuví 

(zpočátku stačí ponožky bez protiskluzové vrstvy – taneční obuv se objednává hromadně), 

rovněž na moderní tanec. Vstup na baletní sál ve venkovní obuvi je přísně zakázán! 

2.   Areál je uzamčen. Provozovatel neodpovídá za věci uložené v šatnách a jejich případné 

odcizení. Cenné předměty, peněženky, mobilní telefony přepnuté do tichého režimu si může 

dítě vzít s sebou do baletního sálu na výuku. Doprovod dětí nemá povolen pobyt v areálu 

během výuky. 

3.   Dítě je povinno se řídit pokyny pedagoga, udržovat klid, pořádek, chovat se šetrně                     

k zařízení a vybavení budovy a baletního sálu, kde výuka probíhá. Zákonný zástupce odpovídá 

za případnou škodu dítětem způsobenou a je povinen ji v plné výši uhradit. 

4.   Vstup do areálu je umožněn pouze zdravým dětem. Dětem, kterým nebyla nařízena 

karanténa či nejsou v kontaktu s nakaženou osobou. V opačném případě to bude považováno 

za ohrožení zdraví ostatních žáků a povede to k vyloučení z lekcí bez náhrady. 

5.   Přihlášením na lekce baletu a moderního tance zákonný zástupce stvrzuje, že se dítě 

účastní tanečních lekcí na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné 

újmy na zdraví. 

 6.   Termíny výuky:       

Lekce probíhají na baletním sále, Mírové náměstí 19/18, Hlučíně.                                                                                                           

Skupina BABY BALET probíhá v čase 15,20 – 16,20h. každou středu.                   
Skupina MINI BALET probíhá v čase 16,20 – 17,20h. každou středu.                   
Skupina JUNIOR BALET probíhá v čase 14,45 – 15,45h. každý čtvrtek.                                                                                                                 
Skupina MODERNÍ TANEC probíhá v čase 15,35 – 16,35h. každý pátek.  
 

BABY BALET a MINI BALET: 

1. pololetí:  

14.9. 21.9. 5.10 12.10. 19.10. 2.11. 9.11. 16.11. 23.11. 

30.11. 7.12. 14.12. 4.1. 11.1. 18.1. 25.1. 1.2. 
 

2. pololetí: 

8.2. 15.2. 22.2. 8.3. 15.3. 22.3. 29.3. 5.4. 12.4. 

19.4. 26.4. 3.5. 10.5. 17.5. 24.5. 31.5. 7.6. 

 
 
JUNIOR BALET: 
1. pololetí:  

15.9. 22.9. 29.9. 6.10. 13.10. 20.10. 3.11. 10.11. 24.11. 

1.12. 8.12. 15.12. 5.1. 12.1 19.1. 26.1. 2.2. 
 

2. pololetí:   

9.2. 16.2. 23.2. 9.3. 16.3. 23.3. 30.3. 13.4. 20.4. 

27.4. 4.5. 11.5. 18.5. 25.5. 1.6. 8.6. 14.6. 



MODERNÍ TANEC:  
1. pololetí:  

16.9. 23.9. 30.9. 7.10. 14.10. 21.10. 4.11. 11.11. 18.11. 

25.11. 2.12. 9.12. 16.12. 6.1. 13.1. 20.1. 27.1. 
 

2. pololetí:  

10.2. 17.2. 24.2. 10.3. 17.3. 24.3. 31.3. 14.4. 21.4. 

28.4. 5.5. 12.5. 19.5. 26.5. 2.6. 9.6. 14.6. 

 

7.   Po ukončení lekce přebírá zodpovědnost za dítě zákonný zástupce! 

8.   Provozovatel si vyhrazuje právo neotevřít některou za skupin, pokud nedojde k naplnění 
minimální kapacity. 

9.   V případě krátkodobé absence pedagoga bude zajištěna adekvátní náhrada. Ve výjimečné 
situaci může provozovatel konkrétní lekci zrušit a následně přesunout. O této skutečnosti 
budete informováni telefonicky či formou emailu. 

10.   Úhrada lekcí             

Zákonný zástupce je povinen provést úhradu lekcí za první pololetí do 21. 9. 2022 a úhradu 
lekcí za druhé pololetí do 10. 2. 2023. Podrobný ceník naleznete na www.balethlucin.cz.                                                                                                                    
Platební údaje budou zaslány na váš email uvedený v přihlášce. 
Platbu můžete rovněž provést hotově při tanečních lekcích.  
V případě neuhrazení lekcí ve výše uvedených termínech, bez předchozího projednání s 
provozovatelem, nebude dítěti umožněn přístup na taneční lekce. K úhradě za proběhlé lekce 
bude účtována přirážka 500,- Kč. 
V případě nepřítomnosti dítěte či přerušení studia nevzniká nárok na vrácení poměrné částky!                                                                                                                                                    

Provozovatel poskytuje slevy:  

• rodinné slevy, a to pro každého dalšího sourozence 

• sleva na kombinované lekce 
 
11.   Všichni účastníci lekcí se musí řídit aktuálními mimořádnými opatřeními vydanými vládou 
ČR. Jedná je zejména o případné testovaní na Covid-19, které může být podmínkou k účasti 
v lekci. 
 
12.  V případě zrušení lekcí z důvodu vydaného mimořádného opatření vlády budou 
poskytnuty náhradní lekce v náhradních termínech – např. formou víkendového soustředění. 
V případě dlouhodobého výpadku lekcí z důvodu pandemie budou probíhat lekce pro děti 
školního věku distanční formou. Pro děti BABY Baletu budou lekce zrušeny. 

                                                                                                                          
13.   Porušení povinností stanovených tímto vnitřním řádem, nebo v případě, že se dítě dopustí 

chování, kterým hrubě naruší výuku, je důvodem pro vyloučení z lekcí Baletu Hlučín.cz          

bez nároku na vrácení úhrady lekcí. 

14.   Zákonný zástupce vyjadřuje souhlas s tímto vnitřním řádem svým podpisem na přihlášce 

pro lekce Baletu Hlučín.cz nebo jejím odesláním formou online přihlášky. 

 

 

 

V Hlučíně 15. 8. 2022                          MgA. Klára Krejčířová 

http://www.balethlucin.cz/

