Dům dětí a mládeže Valašské Klobouky, okres Zlín
Mlýnská 432, 766 01 Valašské Klobouky
Příloha č. 1 Vnitřního řádu DDM Val. Klobouky v souladu se zákonem č. 561 / 2004 Sb.
Vnitřní řád pro účastníky zájmové činnosti DDM Val. Klobouky
1. DDM Valašské Klobouky je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Zřizovatelem
je Město Valašské Klobouky.
2. Zájmová činnost v DDM Val. Klobouky probíhá zpravidla až na pár výjimek ve všední dny
v odpoledních hodinách od 13.00 hodin.
3. Do pravidelné zájmové činnosti se účastníci mohou zapojit po odevzdání řádně vyplněné
přihlášky a úplaty stanovené na daný školní rok.
4. Výši úplaty za zájmové vzdělávání stanoví ředitel DDM po projednání s pedagogy, dle
finanční nákladnosti jednotlivého zájmového útvaru. Úplatu za zájmové vzdělávání společně s
řádně vyplněnou přihláškou je jeho zákonný zástupce povinen zaplatit nejpozději do 31. října
daného školního roku a odevzdat v kanceláři DDM. V případě pololetních plateb je termín
28. únor. Na každý nový školní rok musí být nová přihláška a zaplacena stanovená úplata.
Bez odevzdání přihlášky a úplaty za zájmové vzdělávání nelze kroužek navštěvovat. Po
konzultaci s ředitelem DDM si lze domluvit pozdější termín platby úplaty za zájmové
vzdělávání. Pokud účastník činnosti předčasně ukončí zájmovou činnost, úplata se nevrací. V
případě, že se účastník zájmové činnosti nemůže z jakýchkoliv důvodů účastnit kroužku nebo
jiné zájmové činnosti je nutné toto oznámit příslušnému vedoucímu (osobně, písemně nebo
telefonicky). Pokud účastník pravidelné zájmové činnosti 3x bez omluvy kroužek vynechá, je
upozorněn zákonný zástupce. O snížení nebo prominutí úplaty za poskytování zájmového
vzdělávání rozhoduje ředitel DDM. Účastníky zájmové činnosti jsou děti, žáci nebo studenti,
pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby
– dále jen účastník.
6. Každý účastník zájmové činnosti DDM se přezouvá, účastníci zájmových kroužků
přicházejí v čas zahájení kroužku. Pokud přijde dříve a vedoucí není v příslušné místnosti,
čeká na jeho příchod v místě tomu určeném nebo může využít nabídku spontánních aktivit.
Větrání kluboven zabezpečuje uklízečka nebo v době kroužku vedoucí zájmové činnosti.
Veškeré osobní věci, cennosti a oblečení si účastníci činnosti vždy berou s sebou do
klubovny. Donášení většího obnosu peněz a cenných věcí, mobilu, které nesouvisí s
programem zájmové činnosti nedoporučujeme s sebou do DDM nosit. Pokud je účastníci
činností s sebou přesto mají, mohou si je uložit po dobu konání zájmové činnosti do úschovy
k pracovníkům DDM v uzamykatelné skříňce v ředitelně DDM. Pokud tak neučiní, pak nesou
odpovědnost za ztrátu těchto peněz, věcí, mobilu…sami. Za ztráty těchto osobních věcí,
peněz, cenností, mobilu vedení DDM ani vedoucí kroužků neodpovídají. Do DDM nesmí
účastníci zájmové činnosti nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo
ohrožovat mravní výchovu účastníků.
7. U všech zájmových kroužků je nutné dodržovat dobu jeho trvání podle platného rozvrhu
hodin. Změnu lze provést jen s vědomím ředitelky a účastníků zájmového vzdělávání.
8. Pokud jsou účastníci činnosti kroužků pracujících mimo DDM, schází se na předem
určeném místě v určený čas a vyčkají příchodu vedoucího. Zodpovědnost zaměstnance DDM
za svěřený kolektiv dětí začíná v hodinu zahájení aktivity a končí ukončením aktivity - dle
rozvrhu hodin pro daný školní rok. Má-li být účastník uvolněn z kroužku v době jeho trvání,
musí přinést písemnou omluvenku, podepsanou zákonným zástupcem.
9. Vedoucí či pověřený zástupce zodpovídá za účastníky zájmové činnosti od doby místa
srazu až do doby ukončení akce. Je zakázáno opouštět místo konání zájmové činnosti bez

vědomí vedoucího. Účastníci činnosti jsou povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků
DDM vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem DDM.
10. Vedoucí zájmového kroužku vždy písemně informuje zákonné zástupce o změně –
odlišném zahájení, ukončení a místu srazu zájmového kroužku. Bez písemného souhlasu
zákonného zástupce a bez vědomí ředitelství DDM Val. Klobouky nelze měnit schůzky
zájmového kroužku.
11. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů upravuje vnitřní
směrnice Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků zájmového vzdělávání ve školském
zařízení (DDM). Ve všech místnostech je vyvěšen provozní řád, s kterým jsou účastníci
seznámeni na začátku školního roku a v pololetí a jsou povinni se jím řídit. Pokud se stane
úraz - účastník zájmového vzdělávání je povinen bezodkladně ohlásit úraz zaměstnanci DDM.
Školní úraz je úraz, ke kterému dojde při zájmovém vzdělávání. Ihned je vyrozuměn zákonný
zástupce a poraněného k lékaři zaměstnanec DDM nebo zákonný zástupce. V případě
doprovodu zaměstnance DDM po ošetření předá zraněného zákonnému zástupci. Informuje
ředitele organizace a je proveden zápis do knihy úrazů. Zákonný zástupce může požadovat
vyhotovení záznamu o úrazu a je-li činnost pojištěná, tak její řešení.
12. Po skončení zájmové činnosti jsou pomůcky a klubovna řádně uklizena a všichni odchází
společně.
13. Do zájmové činnosti přichází všichni včas, aby pozdním příchodem nenarušovali práci
ostatních.
14. Účastníci zájmové činnosti šetří materiálem, se kterým pracují, neničí zařízení DDM.
15. Účastníci zájmové činnosti nejsou oprávněni sami a bez dovolení provádět jakékoliv
úpravy a manipulace na zařízení DDM. Úmyslné poškození majetku DDM zajistí a zaplatí za
účastníka jeho zákonný zástupce.
16. Účastníci zájmové činnosti neběhají po chodbách, neruší hlukem činnost v zájmových
kroužcích DDM. Dodržují všechny zásady slušného chování k zaměstnancům a kamarádům.
17. Je zakázáno nošení, distribuce a zneužívání návykových látek v budově DDM. V budově
je zakázáno kouřit.
18. Je zakázáno vnášení věcí, které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví a majetek osob, do
prostor DDM a prostor kde DDM uskutečňuje v rámci poskytování zájmového vzdělávání
další aktivity – akce, pobytové akce, letní tábory, příměstské tábory…)
19. Děti, žáci a studenti i jejich zákonní zástupci, společně s pedagogickými pracovníky se ve
školském zařízení k sobě chovají ohleduplně a respektují pravidla slušného chování.
20. Účastníci zájmové činnosti i pracovníci DDM mají právo na ochranu před fyzickým nebo
psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Mají právo na poskytnutí pomoci v případě, že se
ocitnou v nesnázích, nebo mají nějaké problémy.
21. Účastníci zájmové činnosti pořádaných DDM Val. Klobouky si nosí na schůzky přezůvky,
je zakázáno v DDM běhat bosky nebo v ponožkách. Je zakázáno v DDM nosit nazouváky, z
důvodu BOZP toto ujednání platí pro děti, dospělé a zaměstnance externí i interní. Do
tělocvičny vstupují po přezutí do vhodné sportovní obuvi.
22. Účastníci zájmové činnosti i pracovníci DDM mají právo být informováni o veškerém
dění v DDM a vyjádřit vhodnou formou své názory a připomínky k veškerému dění v DDM.
23. V případě závažného porušení Vnitřního řádu DDM může být účastník zájmové činnosti
vyloučen z činnosti DDM. O vyloučení rozhoduje ředitelka DDM.
24. Všichni zaměstnanci i účastníci zájmové činnosti DDM jsou na začátku školního roku a
před každou akcí prokazatelným způsobem seznámeni s vnitřním řádem DDM a jeho přílohou
č. 1, provozním řádem (i provozním řádem příslušné klubovny), BOZP, PO a jsou povinni je
dodržovat.

25. Vnitřní řád pro účastníky zájmových aktivit DDM Val. Klobouky a pro zákonné zástupce
nezletilých dětí a žáků je zveřejněn na webových stránkách a je rovněž k nahlédnutí v
ředitelně DDM.

Ve Val. Kloboukách dne 1.10.2015

Mgr. Michal Láník,
řed. DDM Val. Klobouky

