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Středisko volného času Dobřichovický domek
5. května t2,252 29 Dobřichovice
lČ: O4 626 478

oBsAH
l. obecná ustanovení

ll. Úvodní ustanovení

lll. Základní organizaění pravidla týkající se práv a povinností účastníků ZY, zákonnÝch zástupců v SVč a
pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

lv. provoz a vnitřní režim svč
V. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdravl rjčastníků a jejich ochrany před sociálně patologickými

jevy a před projevy diskriminace, nepřátelstvínebo násilí

Vl. Podmínky zacházení s majetkem SVČ
Vll. Podmínky závěrečného hodnocenív pravidelné zájmové činnosti

vlll. závěrečná ustanovení

l. oBEctrtÁ usrnNoVENÍ

Na základě ustanovení § 30 zákona ě. 56112004 Sb, o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání (Školský zákon), vydávám jako statutární orgán Střediska volného času Dobřichovický domek, 5. května
12,252 29 Dobřichovice (dále jen SVČ) tento vnitřní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich

zákonnýmizástupci, účastníky zájmového vzdělávánía zaměstnanci organizace.

vnitřnířád svč se dále řídí:

. zákonem é.56312004 Sb., o pedagogických pracovnících;

. vyhláškou ě.7412005 Sb., o zájmovém vzdělávání;

' nařízenÍm vlády ě.7512005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně
pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků (dále jen přímé
pedagogické ěin nosti);

' zákonem é.25812000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a dalšími.

Název zařízeni dle zařazení v rejstříku škol a školských zařízení: Středisko volného času Dobřichovický domek
Adresa: 5.května 12, 25229 Dobřichovice

Ředitelka: Dr. Radka Alexy, tel.: +42O77o 1o5175, email:alexy@svcdodo.cz
lČ: 04 626 478

Právní forma: školská právnická osoba

Datová schránka: qzqmcvy

Vnitřní řád je platný od dne vydání a je přístupný v kanceláři SVČ Dobřichovický domek a dále pak na internetu
prostřednictvím webové stránky www.dobrichovickydomek.cz

www. d o b rich ov i ckyd o me k. cz vnitřní řád
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ll. úvoottí usTANovENí

Vnitřní řád Střediska volného času Dobřichovický domek upravuje:

1. Základnl organizaČní pravidla týkající se práv a povinností avzdjemných vztahů dětí, žáků, studentů, jejich

zákonných zástupcŮ a podrobnostio pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky;

2, Provoz, vnitřní režim a pracoviště SVČ;

3, Podmínky zajiŠtění bezpečnostia ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně
patologickýmijevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí;

4. PodmÍnky zacházení s osobním a svěřeným majetkem ze strany dětía návštěvníků kurzů a akcíSVč;
5, podmínky závěreěného hodnoceníčinnosti v pravidelné zé4mové ěinnosti);

6. Závěrečná ustanovení, včetně příloh řádu.

Vnitřní řád je základní normou organizace ve smyslu Zákona ě. 561t2}o4 Sb. o předškolním, základním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání - školský zákon.

Vnitřní řád SVČ zabezpečuje realizaci především školského zákona ě. 561t2oo4 Sb., v platném znění a jeho
prováděcích předpisů.

Vnitřní řád se vztahuje na všechny účastníky vzdělávání ve středisku volného ěasu, v případě nezletilých
ÚČastníkŮ jejich zákonné zástupce, a na všechny pedagogické i nepedagogické zaměstnance školského
zařízení věetně extern ích,

Ill. ZÁKLADNí oRcRrulzAčNí pRAvlDLA TÝKAJící se pRÁv A povtNNosTí
ÚěnsrníKú zv, zÁroruruÝcH zÁsTupců v svě A pRAvlDLA vzÁJEMNÝcH

VZTAHŮ s PEDAGoGlcKÝMt PRAcoVruíry

1. pRÁvA A povlNNosTt účAsTttíxů zÁltvtovÉHo vzDĚLÁvÁNí (DÁLE JEN zv)

1.1 ÚčastníciZY maji právo:

a. ÚČastnit se dle svého vlastního uvážení a rozhodnutí zájmového vzdělávání organizovaného v SVč;
b. na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností;

c. na speciální péěi v rámci možností SVČ - jeOna-li se o účastníky handicapované, s poruchami učení, nebo
chovánÍ- integrované;jsme připraveni na inkluzivní přístup ve skupině - a to tím, že sledujeme dění v této
oblasti ŠkolstvÍ, jsme připraveni konzultovat naše přístupy se spolupracující školní psycholožkou, s ppp ěi

SPC; jsme připraveni na vytvoření individuálního programu, bude-li to vyžadovat povaha postižení
integrovaného dítěte; tím, že budeme úzce spolupracovat s rodiči, tím, že do SVČ mají možnost přístupu

také asistenti dítěte ěi samotný rodič atp.;

d, uŽÍvatzařízení SVČ, pomŮcek a odborné literatury v souvislosti se zájmovým vzděláváním, v němž se řídí
pokyny vedoucího kroužku, pedagoga volného času ajiných oprávněných osob;

2.

4.
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Středisko volného času Dobřichovický domek
5. května t2,252 29 Dobřichovice
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e. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání;

f. vyjadřovat se ke vŠem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostíjejich vzdělávání, přiěemž jeho

vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídajícíjejich věku a stupni vývoje; své připomínky může

vznést prostřednictvím zákonných zástupců, nebo přímo osobně ředitelce zařizenl;

9 na informace a poradenskou pomoc SVČ v záležitostech týkajících se vzdělávání d|e školního
vzdělávacího programu 

;

h. na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením;

i, na svobodu ve výběru kamarádů;

j. na svobodu pohybu v prostorách SVČ (dle provozního řádu);

k. na svobodu myšlení, svědomí avyznání;

l. na to, aby byl respektován účastníkův soukromý života život jeho rodiny;

m. na volný Čas a přiměřený odpoěinek a oddechovou činnost odpovídajícíjeho věku;

n. na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj;

o. požádat o pomoc lektora v případě nejasností ve vzdělávání;

P. jestliže se cítí úěastník z jakéhokoli důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu vedoucího
zájmového útvaru, čijinou dospělou osobu SVČ;
v případě potřeby a se souhlasem vedoucího odejít na WC;

v případě únavy nebo hladu na odpočinek a svačinu pod dohledem vedoucího.

1.2 ÚěastníciZV mají povinnost:

a. řádně docházet do pravidelné ěinnostizájmového vzdělávání;

b. účastnit se aktivit, na které se přihlásí;

c. dodrŽovat vnitřní řád a vnitřní předpisy, pokyny SVČ k ochraně zdravl a bezpečnosti, provozní řády ateliéru
a Prostor urČených k Činnosti s nimiž byli seznámeni a které jsou k dispozici v denní místnosti SVč v ulici

5. května 'l2, Dobřichovice nebo na webové stránce www.dobrichovickydom ek.cz;

d. plnit pokyny pedagogických pracovníků, lektorů SVČ, popř. dalších zaměstnanců vydané v souladu
s právními předpisy a vnitřním řádem;

e. nepoŠkozovat majetek SVČ a ostatních rjčastníků, případné škody jsou povinni uhradit;

f. chránit zdraví své i svých kamarádů a účastníků zájmového vzdělávání, dodržovat pravidla hygieny,
bezpeěnosti a požární ochrany v prostorách SVČ i mimo ně. Při veškerém počínání mít na paměti

nebezpečí úrazu;

g, informovat o změně zdravotní zpŮsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech,
které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání;

h. dodrŽovat zásady slušného a kulturního chování, zřetelně oslovovat a zdravit vedoucí zájmových útvarů,

zaměstnance SVČ a všechny hosty, vyjadřovat svá mínění, názory vždy slušným způsobem;
i. chodit do SVČ čistě, slušně a přiměřeně dle činnosti upraveni;

q

r.

www. do brichov ickydomek, cz vnitřnířád

ffiffimffi§}
D břichovický B mek



Středisko volného času Dobřichovický domek
5. května !2,252 29 Dobřichovice
lČ: 04 626 478

j. do zájmových útvarŮ a na aktivity SVČ chodit věas, scházet se v prostorách k tomu urěených a dbát pokynů

svého vedoucího nebo pověřené osoby;

k. boty a oděv odkládat v prostorách k tomu určených. V prostorách SVČ se pohybovat v přezůvkách;

|. Při Přecházení z učebny do učebny nebo do jiných prostor v rámci zařízenI se chovat slušně a respektovat
pokynů svého vedoucího;

m. Při Činnosti konané mimo vlastní zařizení SVČ se řídit vnitřními řády danéh o zařIzení, ve kterém probíhá

ěinnost, a respektovat pokyny svého vedoucího nebojiných pověřených osob;

n. během Činnosti není dovoleno opouštět prostory, ve kte4ých probíhá óinnost, bez souhlasu svého
vedoucího;

o. slušně se chovat na WC, dodržovat pravidla osobní hygieny;

P. kaŽdý Úraz, poranění či nehodu, k níž dojde v průběhu činnosti SVČ, jsou účastníci povinni ihned ohlásit
svému vedoucímu nebo přítomnému pedagogickému pracovníkovi;

q. ÚČastník zájmového vzdělávání nesmí manipulovat s ohněm bez dozoru dospělé osoby, nosit a držet

stře|né zbraně a výbušniny. Nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní

výchovu. Za donesené věci, které nepotřebuje přiěinnosti, zodpovídá účastník;

r. Ve vŠech prostorách SVČ a přilehlého okolíje zakázáno kouřit (i elektronické cigarety), užívat alkohol a
omamné látky. Je také zakázáno přicházet na činnost SVČ pod vlivem těchto látek;

s, plní pokyny pedagogických pracovníků a pověřených osob vydané v souladu s právními předpisy a
dodržujív plném rozsahu tento vnitřní řád;

t. dodrŽovat a řídit se provozními řády vydávanýmijednotlivými pracovišti SVČ;
u. v případě nemoŽnosti zúěastnit se pravidelných schůzek zájmového vzdělávání (kroužků, klubů), jsou

povinni informovat o této skutečnosti vedoucího kroužku, vedoucího pracoviště nebo ředitelku ěi její

zástupce;

V. zletilí ÚČastníci jsou povinni oznamovat SvČ uoaje podle § 28 odst. 2 a 3 zákona ě, 561t2oo4 Sb., školský
zákon a dalŠÍ údaje, které jsou podstatné pro průběh zájmového vzdělávání nebo bezpeěnost úěastníka,

a změny v těchto údajích.

2. pRÁvA A povlNNosn zÁKoNNÝcH zÁsTupcú účasrníxú zv

2.1 Zákonní zástupci mají právo:

a. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávánísvého dítěte;

b. vyjadřovat se ke vŠem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich

vyjádřením musí být věnována pozornost;

c. na informace a poradenskou ]poro" SVČ pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání
I

dle školního vzdělávacího prográmu;

d. na informace o osobních údajích zpracovávaných SVČ, o dětech a jejich zákonných zástupcích, právo na
opravu, výmaza přenos osobníqh ridajů;

www. d o b richov ickydomek. cz vnitřní řád
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Středlsko volného času Dobřichovický domek
5. května t2,252 29 Dobřichovice
lČ:04626 478

e. rodiČe mají právo požádat o snížení úplaty za zálmové vzdělávání, dle Vyhlášky č.74 /2005 Sb. o
zájmovém vzdělávání, ředitelkou SVČ ve správním řízení (podáním písemné žádosti);

f. uplatnit písemně veškeré dotazyl, stížnostiči uplatnění práv dle č. 3 písm. D) na email: info@svcdodo.cz.

2.2 Zákonní zástupci mají povinnost:

a. zajistit, aby účastník docházel rádně Oo zájmového tjtvaru, kam je přihlášen;

b. navyzvání ředitelky SVČ se osobně zúčastnit projednávání otázek týkajících se účastníka;

c. informovat SVČ o změně zdravotní způsobilosti, obtížích, nebo jiných závažných skutečnostech, které by

mohly mít vliv na průběh vzdělávání;

g. omlouvat nepřítomnost účastníka v souladu s podmínkami stanovenými tímto vnitřním řádem (viz, bod

lV/b);

oznamovat SVČ UOa.le nezbytné pro školní matriku (§ 28 školského zákona) a další údaje, které jsou

podstatné pro prŮběh vzdělávár!í nebo bezpečnost účastníka, změny v těchto údajích;

zaplatit úplatu zazálmovévzdělhvánív termínech stanovených ředitelkou svč;
ohlásit lektorovi kuzu nebo vedení střediska rozhodnutío ukoněeníčinnost úěastníka z jiného důvodu než
platně skončeného kuzu v zájlovém vzdělávání.

3. VzTAHy Účnsrníxů, zÁxotrttrtÝcn zÁsrupců s pEDAGoGlcKÝMl pRAcovNíKy svč

3.1 Pedagogičtí a ostatní pracovníci: l

a. pedagogiČtí a ostatní zaměstnánci SVČ přichází do práce slušně a korektně oblečeni (dané oblečení
odpovídá vykonávané činnosti SVČ, např. sportovní, turistické, společenské oblečeníatd.);

b. vystupují vŮči účastníkŮm zájrinového vzdělávání s porozuměním a pochopením, dodžují pravidla

slušného chování a rovného přístupu;

kaŽdý pracovnik je povinen udrŽovat na svém pracovišti pořádek, pracoviště zamykat a klíče ukládat na

urČené místo, Učebny a předrlrěty musí být po ukoněení činnosti uvedeny do původního stavu. V
odborných učebnáchje nutno dodržovat řád učebny, ktenýjezdevyvěšen, Pracovníkje povinen dodržovat
pracovní kázeň a předpisy BOZP a rjčastnit se školení BOZP;
vŠichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni vytvářet, dodžovat a kontrolovat podmínky k zajištění
bezpečnostia ochrany zdravi členů ZÚ;

jsou povinni dodžovat stanovenou délku činnostiZl,J;

pedagogové jsou povinni se na činnost ZÚ připravovat;

každou závadu v učebně hlásívedoucímu pracoviště;

pedagogiětí zaměstnanci SVČ riebudou přijímat návštěvy v době přímé výchovně vzdělávací práce, v
průběhu ZÚ se věnuje výhradně dětem a případně rodičům;

při úrazu zajistí první pomoc a lpkařské ošetření, vyrozumí vedení SVČ, informují zákonného zástupce
člena ZtJ a zajistísepsání záznamuo školním (razu;

www. do brichovickydomek. cz
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Středisko volného času Dobřichovický domek
5. května t2,252 29 Dobřichovice
lČ: 04 626 478

l

m.

n.

o.

p.

j

k.

účastní se pracovních porad, na které jsou pozváni pracovníky SVČ;

vedou předepsanou dokumentaciZÚ a třídnici ukládají na určeném místě, nebo ji mají po dobu trváníZtJ
u sebe a na konci školního roku odevzdajív kanceláři střediska;

informují vedení SVÓ o účasti a umístění členů ZtJ na soutěžích a přehlídkách i o dalších aktivitách na

veřejnosti;

nákupy a objednávky předem konzultujís vedoucím pracoviště;

jsou povinni sdělit neprodleně změny týkající se osobních rldajů;

jsou vŽdy ochotni, dle daných možností, pomoci a podat požadované informace, jak úěastníkům

zájmového vzdělávání, tak jejich zákonným zástupcům;

kaŽdý pracovník je povinen seznámit se a dodržovat Vnitřní řád SVČ, Organizaění řád, provozní řády
pracoviŠt', poŽární poplachové směrnice, to stvrdí svým podpisem, ŘlOi se Zákoníkem práce, pracovním

řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení a dalšími zákony a právními předpisy, které jsou

požadovány pro výkon jejich práce;

vydávají úěastníkŮm a zákonným zástupcům účastníků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí
s plněním školního vzdělávacího programu, vnitřním řádem a dalšími nezbytnými organizaěními
opatřeními;

vŠichni zaměstnanci SVČ budou ričastníky zájmových tltvarů chránit před všemi formami špatného
zacházeni, před sexuálním násilím, využíváním. Budou dbát, aby účastníci nepřicházeli do styku

s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich

korespondence. Budou Úěastní\v chránit před nezákonnými ritoky na jejich pověst. Zjistí-li, že je účastník
týrán, krutě trestán nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se s ředitelkou zařízenl, která toto oznámi
vŠem orgánŮm na pomoc rjčastníkovi. Zvýšená pozornost je věnována ochraně před návykovými látkami,

informace, které zákonný zástupce poskytne do školní matriky, nebo jiné důležité informace o rlčastníkovi
(zdravotní zpŮsobilost... ) jsou dŮvěrné a všichni pedagogiětí pracovníci se řídí zákonem ě. 1o1l2ooosb.,
o ochraně osobních údajŮ a Obecným nařízením EU č. 679t2O16 O ochraně osobních ridajů. Veškeré
dotazy, stížnosti či uplatnění práv dle č. 3 písm. D) uplatňují zákonní zástupci písemně na email:

q.

r,

info@svcdodo.cz.;

t. vyzve-li ředitelka nebo jiný pedagogický pracovník (lektor) zákonného zástupce
k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání účastníka, vždy předem konzultuje

termín schůzky se zákonným zástupcern;

účastník zdrav! v budově a na akcích pracovníky svč srozumitelným pozdravem. pracovník svč
účastníkovi na pozdrav odpoví;

vŠichni pedagogičtí pracovníci povinně informují zákonné zástupce účastníků o výsledcích výchovy a
vzdělávání. zákonní zástupci mají možnost na požádání kdykoli navštívit zájmový útvar, nebo kontaktovat
pedagogického pracovníka s dotazy na průběh výchovy a vzdělávání;

u.

www, dobrich ovickydomek. cz vnitřní řád
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w, externípracovnícijsou na zaěátku školního roku proškolenivedoucímipracovišť oBozp,vnitřním řádu a

specifikách pro činnost s dětmi a mládeží. K dohodě o pracovní činnosti jsou povinni předložit výpis z
rejstříku trestŮ, kte4ý nenístarší než 3 měsíce, potvrzeníod lékaře a doklad o pedagogickém vzdělání.

lV. PRoVoz A VNITŘNÍ neŽlnn svČ

1. PRAcoVlŠrĚ svČ

SVČ Dobřichovický domek má svou základnu a kancelář na adrese 5. května 12, Dobřichovice, zde
probíhá část zájmového vzdělávání podle předem stanoveného rozvrhu.

Některé ěinnosti SVČ (například sportovní, vědecké, technické a taneční) probíhají na základě

smluvních vztahŮ v jiných školských zařízenlch měst a obcí, kde působí SVČ a má svá místa
poskytovaného vzděláván í.

Některé ěinnosti probíhají ve školách, tělocvičnách a sportovních ěi plaveckých halách, popřípadě jiných

institucích,

2. PRoVozsVč

b.

c,

celoroční provoz je rozdělen na období školního roku, hiavní letní prázdniny a přípravné měsíce,
vzdělávacím jazykem v SVČ Dobřichovický domek je jazyk ěeský.

o provoz svč je rozdělen na období školního roku, {dy pravidelná zá4mová ěinnost (práce v
zájmových útvarech) zaěíná riejdříve ve druhé polovině září daného roku. práce v zájmových

útvarech koněív měsíci červJu, nebo po proběhnutí zveřejněného a uhrazeného počtu |ekcí

za druhém pololetí daného Srdlnino roku. Po dohodě s ředitelkou mohou některé zájmové útvary

začít již během první poloviny měsíce září.

o Kzájmovému vzdělávání do $VČ OoOrichovický domek si uchazeěi podávají přihlášku, pokud

nejsou plnoletí, tak s vyjádřen|m zákonného zástupce r]častníka.

o podáním přihlášky potvrzují svůj souhlas s úěastí na pravidelném zájmovém vzdělávání,

s Úhradou stanovené riplaty za poskytované vzdělávací služby do daného termínu a
s dodžováním Vnitřního řádu a provozních řádů |rostor, ve kterých se uskutečňuje vzdělávací

a zájmováčinnost.

Pravidelná zájmováěinnost probíhá podle předem stanoveného rozvrhu.

Na nepravidelné zájmove vzO|ravani ." prinrasr., urj'nu1' dle charakteru zájmové činnosti
(příměstské tábory, výlety, sorltěže, soustředěn í).

Poté, co si uchazeě podá kompletně vyplněnou a podepsanou přihlášku a je přijat (e dostatek

a

a

volného místa), je uchaze$i pdtvrzeno přijetí e-mailem. Pokud je kapacita naplněna, je mu

www. d o b rich ov i ckyd ome k. cz vnitřnířád
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prostorách k tomu

taktéž e-mailem doruěena zpíéva o nepřUetíz kapacitních důvodů. SVÓ ho vede dále v

evidenci pro případ, že se mí$to uvolní, Jiné důvody nepřUetí uchazeče do zájmového

vzdělávání řeší individuálně ředitelka.

Letní ěinnost začíná v příprávném měsíci červnu. Letní tábory a další prázdninové akce
probíhají v měsíci červenci a srpnu. Vyhodnocení letní ěinnosti je v měsíci záři a příprava

nového ško|ního roku probíhJ od měsíce května.

První pololetízačíná v záříod dohodnutého data, po vánočních prázdninách provoz pokračuje

dle moŽností od začátku ledna příslušného roku, druhé pololetíje zahájeno po ukoněení 15.

lekce daného kuzu.

Splatnost úhrady kuzu je do't5.10. daného roku (1. pololetí) a28.02. daného roku (2. pololetí),

Lze platit převodem na účet Píslo: 3207676335/5500, při platbě je potřeba uvádět přidělený

variabilní symbol a Oo poznan\ky jméno dítěte a název kroužku.

podmínek a možností probíhající činnosti.

V dopoledních hodinách hají vzdělávací výukové programy, některé kroužky pro

dětiadospělésindivid áváním, soutěže, přehlídky pro školy a akce pro veřejnost.

V odpoledních hodinách převážně činnost zájmových útvarů a další aktivity z činnosti

SVč.

Při konání jakékoli

urěených.

účastníci shromáždí ve vymezených prostorách k tomu

účastníci činnosti v útvarech se scházejí í0 minut před zahájením schůzky v
počkají na vyzvednutí svým vedoucím zájmového útvaru. V

případě dřívějšího využít prostor SVČ k těmto účelům urěeným, viz provozní řády

Rodiče či dalšízákonní čekající na děti se zdržujív prostorách k tomu určených, pokud

. VýŠe úplaty v zájmovém vz{ělávání je stanovena podle četnosti a nároěnosti vykonávané

Činnosti, nákladŮ na jednotlivé formy vzdělávání a ěinnosti atd., v souladu s platnými právními

předpisy. Výše úplaty je utedena na webových stránkách SVČ Dobřichovický domek u přehledu

jednotlivých kroužků.

o Ředitelka SVČ mŮže po pgsouzení závažnosti důvodů (zejména zdravotních) a splnění

zákonných podmínek prominJut část úplaty, kterou rlčastník zájmového vzdělávání má uhradit.

tJěastníkŮm zájmového uJdetPuani, kteří bez vážného důvodu ukončí (přeruší) předčasně svoji
ňinnna{ ., Crrň í\ahřiaha.,iAl,i, Á^Á^l. _^L^ i^^.. .^.l^..x^_i _^-L-f,-..a.- t^J:a-ll_.. ar rÁ _ _r_oČinnost v SVČ Dobřichovibký domek nebo jsou vylouěeni rozhodnutím ředitelky SVČ z důvodu

dlouhodobé neomluvené

V případě, že se účastn

ěizávažného porušeníVnitřního řádu SVČ, se úplata nevrací.

z nějakého důvodu svoji ěinnost v zájmovém vzdělávání

ukončit, je třeba tuto ohlásit lektorovi kurzu.

. Kurz (zálmová činnost) je la otevřený při počtu nejméně 5 dětí, výjimky povoluje ředitelka.

b. Denní provoz SVČ probíhá v od 7.00 (kancelář), od 8.00 (pedagogové) do cca 22.00 , dle

wrvw. d o b richovickydomek, cz vnitřní řád
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se s vedoucím zájmového tjtvaru nedohodnou o své účastni v zájmovém útvaru.

. Po skonČeníěinnostizájmovQho útvaru a dalších akcí doprovodí lektor děti do míst urěených k

převlékání a přezouvání, kde je předá čekajícím rodiěům a dohlédne na bezproblémové

opuštěníSVČ.

o Ve vŠech prostorách SVČ je výslovně zakázánokouření, uživáníalkoholických nápojů a jiných

omamných a návykových látek.

Vnitřní reŽim pravidelné zájmové činnosti je rozpracován v jednotlivých provozních řádech daných
pracovišt'.

Pracovní doba - stanovena na základě ZP, d'l 2, pružné rozvžení pracovní doby § 85, kdy po

dohodě s ředitelkou, popřípadě zástupkyní, nesmí přesáhnout denní směna 12 hodin.

Pracovní doba je stanovená v provozním řádu jednotlivých míst poskytovaného vzdělávání vždy na

obdobíŠkolního roku. Posuny pracovní doby jsou povoleny v důs|edku pružné pracovní doby.

Vykazování pracovní doby - pracovrií doba se vykazuje na formuláři pracovního výkazu bud'v tištěné,

nebo elektronické podobě; pracovníci předávají výkazv dohodnutém termínu a řádně vyplněný.

Prostorové podmínky - dle § 7 odst. i,vyhtášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory
a provoz zařízenÍ a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mtadistvých: Prostory pro pobyt žáků v
zařízenichpro zájmové vzdělávání 

" 
prluorounách pro zájmové vzdělávání se upravují azařizujítak, aby

svými stavebně technickými podmínrahri umožňovaly činnost, pro kterou jsou zřízeny. Nejmenší p|ocha

místnosti se stanoví rozměrem 2 m2 na 1 žáka.

VEDENÍ MATRIKYA DOKUMENTACE SVČ

Za vedení matriky a dokumentace SVČ zodpovídá pověřený administrativní pracovník. Matrika je vedena
elektronicky v systému Auksys. Dále je ukládána v tištěné podobě.

Po ukončení školního roku jsou matri a dokumentace SVČ jednotlivých činností předány do kanceláře

12, 252 29 Dobřichovice. Jejich uložení se řídí Spisovým asVČ Dobřichovický domek, 5.

skaňaěním řádem SVČ Dobřichovický

c. Matrika a dokumentace SVČ je podle § 28 zákona č. 561l2004Sb. (školský zákon), ve znění
pozdějších právních úprav a předpisů.

d. Matrika je vedena v programu

střediska.

4. DocHÁzKA Do sVČ

a za jQí realizaci zodpovídá pověřený administrativní pracovník

a. Účastník chodído SVČ pravidelně a včps podle určeného rozvrhu činností.

b. Nepřítomnost rjěastníka v SVČ se vždy omlouvá.

d.

e.

f,

a.

www. do brichovickydomek. cz
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Náhrada lekce: absence z důvodu nemoci nebo návštěvy u lékaře, omluva SMS lektorovi kurzu

nebo v systému Auksys (platí pro plavání) do 20 hodin předchozího dne.

' Náhrada lekce je možná pouze u kroužků plavání a individuální výuky jazyků a nástrojů

Bez náhrady lekce: neomluvená absence, absence z důvodu dovolené, rodinného výletu, školy v
přírodě ěijiné soukromé aktivity,

Svátky jsou automaticky v systému vynechány, lekce neprobíhají.

5. PRAVIDLA PŘícHoDŮ, oDcHoDŮ, NEVoLNosTlATP. - PRoVozruÍ ŘÁo
Provozní řád budovy upravuje samostatný dokument s názvem Provozní řád budovy.

UČastníci přicházejí do školskéh ozařizenI10 minut před zaěátkem aktivity zájmového vzdělávání. Vstupují
ukázněně, přezují se do vhodné obuvi (v hlavní budově na chodbě v přízemí, v ateliéru dle pokynů

vedoucího krouŽku) a vyČkají příchodu vedoucího. Do místností, kde probíhá zálmová ěinnost, vstupují
pouze za doprovodu vedoucího.

Provozní řád SVČ Dobřichovický domek, jeho jednotlivých kurzů, kroužků a aktivit zohledňuje věkové a
fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování
včetně pitného režimu takto:

o ReŽim přÍmé práce aktivit je při7působen věku návštěvníků, jsou zařazovány přestávky v práci po

Části odpovídající charakteru Zatížení dítěte určitého věku (odlišné u sportu a klidových aktivit,

odlišné u předškolního, mladšíňo školního věku a starších dětí).

o Při pobytu v uzavřených mí9tnostech SVČ je kladen důraz na větrání mezijednotlivými aktivitami

a o přestávkách. U mlad§ích dětí jsou zařazovány drobné oddychové přestávky s možností
pohybu.

o při aktivitách toto svým

prostorách SVČ.

. pitný režim je účastníkům

dovolujících je upřednostňován pobyt ve venkovních

iván průběžně, dle charakteru vykonávaných aktivit. Ve SVČ je
dostupná pitná voda

o S ohledem na délku aktivit j|ou zarazovány přestávky na stravování. Stravovánísi rjčastníci aktivit
nosívlastnÍ, pouze v době příměstských táborů je stravování domlouváno na externím pracovišti

upraveno v samostatném dokumeniu s názvem Provozní řád budovy.

V případě nutnosti

doprovodu dospělé

b.

k tomu urěeném (dle § 7 odgt. 2 zákona ě,258|2OOO Sb. o ochraně veřejného zdraví).

c. Uzavírání prostor SVČ probíhá po skončení činností, a to vždy po odchodu účastníků ze zařízení. Toto je

d. tJČastník, kterému je nevolno, hlá7í tuto skuteěnost vedoucímu zálmové aktivity.

se obrátí na kteréhokoliv dospěléhg SVČ. Domů nebo k lékaři odchází pouze za
osoby.

www, do brichovickydomek. cz
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i.

j.

Zákonného zástupce informuje o těchto skutečnostech vedoucí zájmového tjtvaru SVČ, ktení v případě

nutnosti volá lékařskou pomoc.

Po skončení činnosti se účastník zdž$e v šatně pouze po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a

odchází z budovy.

Úěastníci nenosí do SVČ nepotřebné či drahé věci, školské zařIzeni za jejich ztrátu či poškození nenese

odpovědnost. Věci osobního charakteru (mobilnítelefon, batoh, peníze apod,) ričastník neodkládá, popř.

odkládá úěastník pouze na místě k tomu určeném po doptání se vedoucího zájmového útvaru, nikdy tyto

věci neodkládá v šatně a nenechává bez dozoru.

V odborných klubovnách účastníci dodržují provozní řády (viz. samostatný dokument s názvem Provozní

řád budovy).

Nalezené věci odevzdávajívedoucílnu zájmového t]tvaru nebo vedení svč.
tJčastníci nepoužívají hrubých a vut|arnicrr slov, jsou ohleduplní k mladším a slabším účastníkům, zvláště

V. PoDMíNKY zAJlŠTĚNÍ A oCHRANY zDRAví ÚČnsrruÍxŮ
L

A JEJlcH oGHRANY PŘED socÁLNĚ peroloclcKÝMl JEVY A PŘED
PRoJEVY DlsKRtMlNAcE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBo NÁstLÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍiÚČASTNiXŮ ZV

Povinnosti účastníků zájmového vzděláváni:

a. Všichni pracovníci a účastnícizájm5vého vzdělávání se povinně zúčastňují školení bezpečnosti práce a
požárních předpisů.

b. Zaměstnance SVČ proškolí v BOZP a PO odborně způsobilá osoba. Externí zaměstnance proškolí

ředitelka SVČ, popř. u vybraných činností vedoucí oddělení či zástupkyně ředitelky. Vedoucí zájmových

dbají, aby neohrozilijejich zdraví, o{íoadne životy. Zachovávají ěistotu i v okolí SVČ, areálu zahrady. Jsou
povinni se chovat ukázněně, dbát n5 pořádek ve všech prostorách, starat se o pomůcky, potřeby a knihy.

Jejich poškození nebo ztrátu hlásí vedoucímu a berou na vědomí, že jsou-li poškozeny jejich vinou, je

třeba je uhradit.

6. pŘ zrnÁrĚ vĚcl účnsrruícl posTupu.títtÁsleoovNĚ:

a. tlěastník oznámí ztrátu ihned vedoucimu zájmového tjtvaru (je nepřípustné hlásit ztrátu s časovou
prodlevou několika hodin ěi dokoncf dnů).

b. Spoleěně se pokusí věc dohledat, poté oznámí tuto skutečnost vedení SVČ, která volá policii, vyžaduje_li

to podstata hledané věci.

c. V případě žádosti ze strany rodičů §e věc řeší s Českou pojišt'ovnou, u které je SVČ pojištěno.

d, Vyrozuměnío likvidaci pojistné události po obdžení ředitelka založi.

h.

,l.

1.1
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ÚtvarŮ seznámí účastníky zájmového vzdělávání s pravidly dodžování bezpečnosti práce a požární

ochrany na prvních schůzkách.

c. VŠichni pracovnÍci SVČ OoOrZu.lí při práci bezpečnostní a zdravotní předpisy a kontrolujíjejich dodržování
extern ími pracovn íky, dětm i, mládeží a veřej ností navštěvuj ící zařízenl.

d. BezpeČnost zajišt'uje SVČ vždy nejméně jedním zaměstnancem - pedagogickým pracovníkem. Spo|ečně
s nÍm mŮŽe akci zajišt'ovat i zaměstnanec, ktený není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a
způsobilý k právním úkonům.

e. Úěastníci akcí se chovají tak, aby neohrozili své zdraví ani zdraví ostatních přítomných,

f. Dle nutnosti zajistí vedoucí zájmového útvaru, pedagog nebo jiný pracovník SVČ zraněnému účastníku
zájmové ěinnosti lékařské ošetření a sepíše záznam o úrazu.

g. KaŽdý Úraz, poranění 
.Či nehodu, k níž dojde během činnosti, jsou účastníci ihned povinni ohlásit

vedoucímu pracovníkovi a ten neodkladně po ošetření provede zápis do knihy úrazů. Knihy rirazů jsou k

dispozici na všech pracovištích. po zápisu je úraz nahlášen a zapsán do centrální knihy rirazů na pracovišti

svČ oourichovický domek.

h. tJČastník zájmového vzdělávání bezodkladně upozorní svého vedoucího nebo jiného pedagoga SVč na
jakékoliv pQevy šikanování.

i, VevŠech zařizeníchSVČ je zakázáno požívatalkoholickéa jinéomamnélátky, každý,kdozjistíporušení
tohoto nařízení, je povinen na ně upozornit vedoucího nebo jakéhokoliv zaměstnance SVč.

j. UČebny se z bezpečnostních dŮvodů, větra.lí pouze za přítomnosti dospělé osoby. Děti a žáci maji
zakázánose pohybovat či jinak působii u otevřeného okna.

l.

l,JČastnícijsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu před jídlem a po použití WC. Chodí ěistě a slušně
upraveni.

Dětem a ŽákŮm )e zakázánomanipulor,|at s elektrickými spotřebiči, vypínaěi a elektrickým vedením bez
dozoru dospělé osoby.

Při Přecházení ÚěastníkŮ na místa vzdělávání čijiných akcí mimo budovu SVč se řídí pravidly silničního

Provozu a pokyny pedagogického dgprQvodu. Před těmito akcemi vedoucí pouěí rlěastníky o bezpečnosti.
Pro spoleČné exkurze, výlety, tábory adod, platí zvláštní bezpeěnostní předpisy, se kterýmijsou účastníci

Předem seznámeni, Při pobytu v ubytoyacích zařízeních se účastníci podřizují vnitřnímu řádu zařízení a
dbají všech pokynů pracovníků tohdto zařízení,
Při Činnostech v tělocvičně, dílnách, na hřištích zachovávají účastníci specifické bezpečnostní předpisy

Pro tato zařízení dané provozními řá|v daných zařízeni. Vedoucí dané činnosti jsou povinni s nimi

seznámit ÚěastnÍky před první ěinností na začátku školního roku a dodatečně poučit účastníky, kteří při

schŮzce, na které k pouČení docházelo, nebyli přítomni. O poučení účastníků provede vedoucí činnosti
záznamv třídní knize,

Při akcích konaných mimo místo, kde SVČ uskutečňuje zájmové vzdělávání, nesmí na jednu osobu
zajiŠt'ující bezpeěnost a ochranu zdiraví dětía žáků připadnout více než 25 osob. Výjimku z tohoto poětu

mŮŽe stanovit s ohledem na náročnostzajištění bezpeěnosti a ochrany zdraví žáků ředitelka SVč. pro

k.

m.

o.
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plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla - každou plánovanou akci mimo budovu SVČ předem

projedná organizující pedagog s vedením SVČ zejména s ohledem na zajištění BoZ.
Při akcích konaných mimo místo, kde SVČ uskutečňuje výchovu a vzdélávání, kdy místem pro

shromážděni žáků není místo, kde SVČ uskutečňuje vzdělávání, zajišt'uje organizující určený pedagog

bezpeónost a ochranu zdraví dětía žáků na předem urěeném místě 15 minut před dobou shromáždění.

Po skončeníakce končízajišt'ování bezpečnostia ochrany zdraví dětía žáků na předem urěeném místě

a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždéni žáků a skoněení akce oznámí organizující pedagog

nejméně 1 den předem zákonným zástupcům dětí a žáků, a to písemně na letáku akce, nebo jinou

písemnou informací.

PouČení na počátku školního roku provádí vedoucí zájmového útvaru, ktený účastníky seznámízejména:
i. s vnitřním řádem;

ii. se zásadami slušného chování;

iii. se zákazem přinášet do SVČ věci, které nesouvisejí s činností;

iv. s bezpečností při činnostech v místnostech SVČ, na chodbách, schodištích, v šatnách, při

odchodu ze SVČ a na veřejných komunikacích;

v. s postupem při rirazech;

vi. s nebezpeěím vzniku požáru a s postupem v případě požáru;

vii. s riziky ěinností a na možné ohroženíživota, zdravlči majetku;

viii. s postupem hlášení úrazů, poranBní během ěinnosti,

r. PouČení před činnostmi, které prouPOi vedoucí zájmového t]tvaru, ktený vykonává nad účastníky dohled

mimo budovu SVČ (vycházky, výletý, exkurze, brigády, koupáníapod,) se týká zejména:

i, seznámeníse všemi praviOly cho,vání, případnými zákazy;

ii. specifik dané ěinnosti především s ohledem na bezpeěnost;

iii. správnéhovybaveníúčastníků,

Pouěení před prázdninami provádí Vedgucí zájmového titvaru, který:

i. varuje účastníky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známými a neznámými lidmi apod.;

ii. upozorníje na možné nebeLpečí pro život a zdravi;

iii, informuje o nebezpečivzniilu požáru, dopravní kázni;

iv. varuje před koupáním v mí$tech, která neznajíapod.

tJčastníkŮm je zakázáno držení, riošení, distribuce, požívání a zneužívání jakýchkoliv návykových a

omamných látek včetně alkoholu v areálu SVČ Dobřichovický domek i mimo něj, v místech, kde probíhá

Činnost SVČ. ÚčastníkŮm jezakázánoponižování, tělesné ubližovánía veškeré činnosti, které by vedly k

s.

t.

ohrožování tělesného i duševního zdrarlí všech rjčastníků.

u. Ve všech prostorách SVČ Dobřichov|cký domek i mimo ně, v místech, kde probíhá činnost SVČ
Dobřichovický domek, platí pro všeohny1 ričastníky zákaz kouření a používání alkoholických nápojů.

www. do brichovickydomek. cz
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SouČástízájmového vzdělávání mŮže být také výuka plavání. Do výuky mohou býtzařazeny také další
aktivity jako bruslenÍ, poznávací pobyty v přírodě atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci
zdravotně zpŮsobilí, což potvrdí rodiče nebo jiný zákonný zástupce svým prohlášením.

Při zaPojení SVČ do soutěží a přehlídek zajišt'uje bezpečnost a ochranu zdravi dětí a žáků po dobu
dopravy na soutěŽe a ze soutěŽÍ vysílajÍcí organizace, pokud se se zákonným zástupcem dětí a žáka
nedohodne jinak. V prŮběhu soutěže zajišt'uje bezpeěnost a ochranu zdravi žáků organizátor,

2. zAzNAMENÁvÁttí ÚnnzŮ

a. Zaznamenáváni úrazú probíhá následovně:
i. kaŽdý Úraz frekventantŮ zájmových titvarů SVČ se zapisuje do knihy úrazů neprodleně po ošetření

dítěte;

ii. v PříPadě takového charakteru úrazu, ktený je uveden v odstavci V/2e, se vyplňuje navíc ještě
Záznam o (trazu.

b. kniha úrazú návštěvníků kuzů:
i. je uloŽena v dennÍ místnosti v šanonu označeném,,Kniha ()razů" v knihovně vedle dveří;
ii. eviduje Úrazy úěastníkŮ, ke kteným došlo při činnostech zájmového vzdělávání.
iii. Kniha pracovních úrazů je uložena u ředitelky SVČ.

c. v knize úrazú návštěvníků kurzů se uvede:

i. pořadové číslo úrazu;

ii. jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narozenízraněného;
iii. krátký popis rlrazu;

iv. PoPis události, při které k úrazu došlo, věetně údaje o datu a místě události;
v. zda akýmbyl úrazošetřen;

vi. jméno a podpis zaměstnance, který provedl záznam;
vii, další údaje, jsou-li potřebné k gepsání záznamu.

Osobní Údaje, které jsou součástí knihy úrazu, mohou být zpracovány pouze za účelem
evidence úrazů, popřípadě jako podklad o vyhotov eni záznamu o úrazu.
d. ZáPis do knihY Úrazú provádí vedoucízájmového útvaru nebo táborový zdravotník s ředitelkou nebo jím

pověřeným pracovn íkem SVČ.
e. záznamo úrazu

i. Záznam o Úrazuza Školské zař:lzenívyhotovuje ředitelka SVČ nebo pověřený pracovník, jde-li o:

o ÚfaZ,jehoŽ dŮsledkem bylJ nepřítomnost účastníka ve školském zařízenizasahujícíalespoň
do dvou po sobějdoucích Úyučovacích dnů;

W.
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o smrtelný Úraz (smrtelným rlrazem se pro úóely vyhlášky rozumí takové poškození zdraví,
které zPŮsobilo smrt po Úrazu nebo na jehož následky ričastník zemřel nejpozději do jednoho
roku od vzniku úrazu).

ii. Na Žádost zákonného zástupce vyhotoví školské zařizeni bezodkladně i záznam o úrazu, kteqý

není uveden v odstavci l. Tyto případy rozhoduje ředitelka (jedná se o případy, které nezpůsobí
nePřítomnost ÚČastníka a je pravděpodobné, že mu bude poskytnuta náhrada za bolest aztížení
společenského uplatnění způsobené úrazem),

Hlášení úrazu

i. O kaŽdém (razu je bezodkladně informována ředitelka SVČ osobně, telefonicky nebo e-mai|em -
podle záv ažnosti ú razu.

ii. O Úrazu nezletilého úěastníka podá vedoucízájmového útvaru bez zbyteěného odkladu informaci
zákonnému zástupci.

iii. Nasvěděují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo

PřestuPek, nebo jedná-li se o smňelný úraz, podá ředitelka zařízení bez zbyteěného odkladu
hlášenímístně příslušnému útvaru Policie ČR.

iv. O Úrazu podá ředitelka bez zbyteěného odkladu hlášení pojišt'ovně, u které jezařízeni pojištěno
pro případ své odpovědnostiza škodu vzniklou na životě azdravi účastníků.

V. O Úrazu podá ředitelka bez zbytečného odkladu hlášení ČŠt v elektronické podobě ve lhůtě

uvedené ČŠt pro hlášení úrazu.

zasiláni záznamu o úrazu

i. Záznam o úrazu zasílá ředitellta SVČ nejpozději do pátého dne následujícího měsíce:
. České školní inspekciza uplynulý kalendářní měsíc;

r zdravotní pojišt'ovně účastníka.

ii. Záznam o smrtelném rlrazu d| pěti pracovních dnů po podání hlášení zasíIáředitelka zařizení
o zřizovateli;

o zdravotní pojišt'ovně rieastňit<ů;

. České školní inspekciv elektronické podobě;

r místně příslušnému oddělení policie ČR.
h. Postup vedoucího činnosti při úrazech

i. zjistit poraněnía podat první pomoc;

ii. zavolat lékařskou pomoc, nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři;

iii. informovat službu, vedoucího oddělení, nebo ředitelku svó;
iv. oznámit skutečnost zákonným zástupcům ričastníka;

v. provést zápis do knihy úrazů, popř, vyplnit záznamo úrazu.

OCHRANA PŘED SOCÁLNĚ PATOLOGICKÝMI VLIVY

f.

g.
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DŮležitým prvkem ochrany před sociá|ně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na

účastníky ZV zaměřené na zdravý způsob života, V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto

účastníci ZV nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané
problematice seznamováni s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti
(počítače, televize, video) patologického hráěství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem

násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogiětí pracovníci SVČ
monitoring vztahŮ mezi dětmi v zájmových tjtvarech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi

ÚČastníky již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských
poradenských zařízen ích.

DŮleŽitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi účastníky
navzájem, mezi účastníky a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými

zástupci účastníků zájmového vzdělávání.

Všichni pracovníci SVČ průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci v SVČ z hlediska výskytu sociálně
patologických jevŮ. Uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených tlčastníků.

Pracovnícizajišťujíspolupráci s rodičiv oblasti prevence, nabízí širokou nabídku volnočasových ěinností.

tJČastníci Činností mají přísný zákaz nošení, distribuce azneužívání návykových látek, porušení tohoto

zákazu se bere jako hrubé porušení vnitřního řádu. Ředitelkazaťizeni využije všech možností daných
příslušným zákonem včetně možností dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na tomto
poruŠení podÍleli. lhned jsou informováni zákonní zástupci účastníků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto

zákazu. Zároveňje ředitelka seznámí s možnostíodborné pomoci.

Projevy šikanovánímezi úěastníky, tj. násilí, omezováníosobnísvobody, ponižováníapod., ktených by se

dopouštělijednotliví účastníci nebo skupiny vůčijiným rjěastníkům nebo skupinám, jsou v prostorách SVč
a při akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti vnitřnímu řádu sVč. poole

okolností ředitelka uváží možnost uložení výchovných opatření těm, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o

svých zj ištěn ích i nformovat zá kon né zástu pce rlčastn íků,

Pracovníci SVČ dbají na to, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a
preventivní výchova byla v souladu se školním vzdělávacím programem. Pracovníci SVČ jsou povinni

v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad r]ěastníky před zaěátkem a po skoněení
ěinnosti, věetně osobního volna účastníků, a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům

mohlo docházet.

Podrobněji je toto téma rozpracováno v:Minimálním preventivním programu organizace.

VI. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM SVČ

1.1.1.1. zE sTRANy účnsrruírů zÁ.ttvtovÉHo vzoĚlÁvÁruíA DALšícH čltttvosrí svč

a.

b.

í.

h.
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f.

VŠichni rlčastníci všech aktivit v SVt odpovídají za peníze, cennosti a drahé předměty (hodinky,

kalkulaěky, mobily), které mají u sebe, v místnostech v aktovce a oblečeníve vyhrazeném prostoru SVč.
SVČ za tyto věci zodpovídá jen v případech, že tyto věci byly svěřeny do úschovy pedagogickému
pracovníkovi SVČ.

tJČastníci udržují během zájmového vzdělávání své pracovní prostředí a využivaný majetek SVč v
Pořádku a Čistotě azabraňují jeho poškozenía ztrátě, šetrně zachází se svěřeným majetkem, nemanipulují

s vybavením místností, uloženýmivýrobky, exponáty a modely.

VŠichni účastnícizájmového vzdělávání šetří a peěují o zapůjčenou literaturu, učební pomůcky a materiál.
KaŽdé svévolné poŠkození nebo zniěení majetku hradív plném rozsahu zákonnízástupci úěastníka, který
poŠkození zpŮsobil. (podléhá režimu obč. zákoníku 8912012, § 29oo, 2921). Poškození hlásí rlěastník
vedoucímu činnosti ihned.

PoŽaduje-li SVČ náhradu škody po účastníkovi, musí poškozenívěci prošetřit ředitelka SVč s vedoucím
zájmové ěinnosti a projednat se zákonnými zástupci ričastníka,

Úěastníkzájmových rjtvarŮ a akcí SVČ si uvědomuje, žezařIzení slouží všem účastníkům ěinnosti bez
rozdílu věku. Svým přístupem se spolupodílí na vytváření a ochraně spoleěenských hodnot a životního
prostředí.

h. VŠichni ÚČastníci zájmového vzdělávání a dalších aktivit SVČ se řídí a respektují provozní řády
jednotlivých pracovišt' a učeben,

1. ZE STRANY PRACOVNÍKŮ SVČ

a. Za soukromý majetek pracovníkŮ SVd neprebírá zodpovědnost. Používání soukromého majetku při

činnosti SVČ musí být schváleno ředitel*ou čijejí zástupkyní.

b.

c.

d.

KaŽdý pracovník je povinen dodžovat r,ra svém pracovišti a v prostorách, které mu byly svěřeny, pořádek.

všechny zamykatelné skříně a místnostije nutno po skončení práce zamykat.

MÍstnosti a využívané prostory pro čirlnost musí být dány do pořádku ihned po ukončení ěinnosti nebo
akce a předměty na své pŮvodní místg. Fřesouvání nábytku je povoleno pouze v naléhavých případech a
po schválení vedoucím pracoviště.

Pracovník, který odcházI z budovy poslední, je povinen překontrolovat uzavření všech místností a oken a
důkladně uzamknout budovu.
půjčování inventáře se provádí na padpís s uvedením: jména a příjmení, adresy a telefonu nájemce,
termínu vrácení.

VeŠkeré zpŮsobené čizjištěné závady, na majetku musí být neprodleně hlášeny vedoucímu pracoviště a
následně ředite|ce SVČ a zapsány do knihy závad,

Externí zaměstnanci - pedagogičtí pracovníci, přebírají klíěe od svěřených prostor na základě podpisu

dokumentu o předánía převzetí klíěů.

Za prostory, ve kterých vykonávají činnost, přebírají hmotnou spoluzodpovědnost s ostatními pracovníky.

a.

b.

d.

ó

e.

f.

g
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poDMíNKy zÁvĚnečruÉno HoDNocENí
V PRAV!DELNÉ zÁumovÉ Člttruosrl

Dle zákona ě.56112004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(Školský zákon) je činnost v SVČ citována jako zájmové vzdělávání (část Vlll. § 1 1 1 odst. 1).

Zálmové vzdělávání mŮže v SVČ probíhat v několika formách, viz Vyhláška ě.74l2OO5 o zájmovém
vzdělávánív platném znění§ 2.

Pravidelná výchovná, vzdělávací azájmová činnost (§ 2, odst, b), která probíhá převážně v zájmových
Útvarech (kroužcích, klubech, kuzech), je uzavřena závěrečným celoročním zhodnocením činnosti
daného krouŽku. Každý účastník této formy zájmového vzdělávání, ktený prokáže svou pravidelnou

celoroění úěastí (pravidelná docházka) a svým kvalitním přístupem k práci v zájmovém útvaru (účast na
soutěŽÍch, soustředěních, plnění úkolů, kladný přístup k ěinnosti kroužku atd,) získání vědomostí a
dovednostív dané oblasti zájmového vzdělávání, obdrží na konci školního roku osvědčení o absolvování
Zájmového vzdělávání v absolvované oblasti, Tento výstup se může stát součástí osobního hodnocení
(osobní portfolio) přivstupu na střední, vyšší nebo vysokou školu.

NáleŽitosti OsvědčenÍ- jméno a příjmení účastníka, název zájmového útvaru, školní rok, razítko, podpis
ředitele nebo podpis vedoucího zájmového tjtvaru.

PřÍleŽitostné, individuální a další činnostijako i vzdě|ávání pedagogických pracovníků jsou dle své povahy

ukonČeny bez dokladu nebo pamětním listem, osvědčením o absolvování, diplomem apod.

zÁvĚnečNÁ usTANovENí

Tento Vnitřní řád je závazný pro všechny účastníky zájmového vzdělávání a bude aktualizován dle nově
vzniklých potřeb,

Pedagogové volného ěasu, kteřívedou zájmové útvary, byli seznámeni s tímto řádem na pedagogické
poradě, seznámeníje stvzeno podpisem na prezenční listině,

Podle § 30 Školského zákona č. 561t2OO4 Sb., v platném znění, zveřejňuje ředitelka SVč tento vnitřní
řád následujícím zpŮsobem: na webových stránkách SVČ https://www,dobrichovickydomek.czlnas-

tym/vnitrni-rad-dodo/ a k nahlédnutí uložený v kanceláři střediska.

VedoucÍ ZtJ seznámí účastníky ZV s tírnto řádem na prvních schůzkách, seznámení bude zapsáno
v třídních knihách zájmových útvarů.

Zákonnl zástupci účastníkŮ ZV budou informováni o vydání řádu na prvních schůzkách z|J,řádje pro ně
zpřístupněn v kanceláři SVČ OoOrichovický domek a na webových stránkách organizace.
Kontrolou dodržováníVnitřního řádu SVČ jsou pověřeni všichni pracovníci střediska na všech místech
poskytovaného vzděláván í.

Vnitřní řád nabývá rjčinnosti dnem 4. 1, 2021

V!|.

e.

Vll!.

d.

9.
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