Vnitřní řád SVČ Bájo Česká Skalice
Středisko volného času Bájo, Česká Skalice je příspěvková organizace (právnická osoba)
vykonávající činnost školské organizace podle Školského zákona a Vyhlášky o zájmovém
vzdělávání. SVČ je typem střediska volného času, které uskutečňuje svou činnost ve více
oblastech zájmového vzdělávání a naplňuje právo dětí k využití volného času, jež je
zakotveno v Úmluvě o právech dítěte.
Činnost SVČ se řídí Školním vzdělávacím programem SVČ Bájo, Česká Skalice, Ročním
plánem práce (od 1. 9. do 31. 8.), Provozním řádem DDM, dalšími dokumenty a tímto řádem
(všechny dokumenty jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři SVČ Bájo)
GDPR - General Data Protection Regulation
SVČ Bájo se se řídí Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů (GDPR) s účinností od 25. 5. 2018.

Provoz a odpovědnost pracovníků















Za provoz SVČ v průběhu roku odpovídá ředitel SVČ.
SVČ je v provozu celoročně.
Provozní doba v průběhu školního roku je stanovena v pracovní dny zpravidla od 8.00
hodin do ukončení činnosti zájmových útvarů a dalších akcí (dle rozvrhu). Výjimky z
provozní doby schvaluje ředitel SVČ.
Úřední doba v průběhu školního roku je stanovena na všední dny od 9.00 do 12.00
hodin a od 13.00 do 16.00 hodin. V případě potřeby je možné telefonicky se
dohodnout i na jinak.
Vstup do budovy SVČ je povolen účastníkům činnosti a služebním návštěvám. Osoby,
které nejsou pracovníky SVČ, jsou povinny ohlásit návštěvu v kanceláři, příp. na
požádání prokázat svoji totožnost.
Činnost v SVČ vykonávají interní pracovníci na základě týdenního plánu práce a
externí pracovníci (vedoucí zájmových útvarů) na základě plánu práce zájmových
útvarů. Činnost v SVČ mimo pracovní dobu (interní pracovníci), mimo plán práce ZÚ
(externí pracovnici) nebo mimo dobu uvedenou ve smlouvě o pronájmu (jiné osoby a
organizace) musí být předem oznámena řediteli SVČ.
Kontrolu provádí ředitel SVČ.
Pedagogický dozor při akcích v jiných zařízeních provádí pracovník odpovědný za
akci, který zabezpečuje dodržování pokynů platných pro tato zařízení.
Pracovník SVČ ohlašuje bez zbytečného odkladu zaměstnavateli veškeré
skutečnosti, které jsou nezbytné pro vedení personální a platové dokumentace.
Zachovává mlčenlivost a chrání před zneužitím data, údaje a osobní údaje žáků a
zaměstnanců SVČ, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, údaje
školských poradenských zařízení o žácích a další informace, se kterými přišla do
styku v souvislosti s výkonem práce v rámci pracovněprávního vztahu k SVČ.



Shromažďuje pouze nezbytné osobní údaje, má je bezpečně uložené a
zabezpečené před neoprávněným přístupem, neposkytuje je subjektům, které na
ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazuje a dál nezpracovává

Řády místností a objektů
Za vypracování, vyvěšení a dodržování řádů místností (výukových místností a odborných
pracoven) zodpovídají pověření pracovníci. Podpisem schvaluje ředitel SVČ.
Pracovník, který koná v prostorách SVČ výchovnou činnost je povinen:
 dostavit se včas na zahájení výchovné činnosti dle plánu práce nebo dle rozvrhu
činnosti
 zabezpečit dodržování řádu místnosti
 hlásit řediteli SVČ úrazy, poškození nebo zničení majetku a další mimořádné
události
 při odchodu uklidit a zkontrolovat místnost, vypnout elektrické spotřebiče,
zhasnout světla, uzavřít okna, uzamknout dveře do místností a budovu SVČ.
 vykonávat činnost v souladu s dokumentem „Povinnosti vedoucích zájmových
útvarů SVČ Bájo.
Všichni pracovníci a účastníci činnosti jsou povinni hospodárně užívat svěřené prostředky,
energetické a materiálové zdroje, chránit majetek a činit opatření k odstranění závad.
Ve všech prostorách SVČ a dalších zařízeních (i pronajatých), sloužících k výchovněvzdělávací činnosti, je zakázáno požívání a přechovávání alkoholických nápojů, drog a je
zakázáno kouřit.
Zájmové útvary (kroužky) zahajují svou činnost zpravidla 1. října a končí svou činnost
zpravidla 31. května.
Podmínky přijímání uchazečů:
Podle povahy činnosti jsou uchazeči přijímáni k činnosti na základě on line registrace na
webových stránkách SVČ, odevzdáním přihlášky a zaplacení úplaty. Pokud někdo z účastníků
nemá možnost přihlásit se on line, přihlášení provede interní pracovník SVČ se souhlasem
účastníka a zpravidla za jeho přítomnosti z důvodu předání osobních údajů.
U nezletilých účastníků musí být přihláška podepsána zákonným zástupcem dítěte. Zákonný
zástupce bere na vědomí, že účastník je povinen dodržovat podmínky činnosti stanovené v
tomto řádu a že zdravotní stav dítěte umožňuje účast dítěte v činnosti. Zákonný zástupce
vyjádří souhlas nebo nesouhlas s tím, že dítě může být pro účely propagace činnosti DDM
filmováno nebo fotografováno a takto získaná dokumentace může být běžným způsobem
zveřejněna.
Podmínky předčasného ukončení činnosti:
Činnost uchazeče může být předčasně ukončena na základě písemné žádosti zákonného
zástupce nebo zletilého účastníka, případně žádostí o vyřazení z evidence. Na základě této
žádosti má žadatel právo na vrácení poměrné části uhrazené úplaty.

Formy zájmového vzdělávání a způsob evidence účastníků SVČ
Způsob evidence účastníků v jednotlivých formách zájmového vzdělávání stanovuje ředitel
dle § 15 vyhlášky č.74/2005 Sb. Při vedení a zpracování osobních údajů účastníků jsou
pracovníci SVČ povinni postupovat podle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
SVČ je oprávněn poskytovat osobní údaje pouze osobám, které svůj nárok prokáží
oprávněním v souladu s § 28 zákona 561/2004 Sb.
Za evidenci zájmové činnosti a vedení matriky odpovídají interní pracovníci SVČ, za evidenci
ostatních forem činnosti odpovídá vedoucí akce.
Příležitostná výchovně vzdělávací zájmová a tématická rekreační činnost
- evidence je vedena v elektronické nebo písemné podobě
- v evidenci se uvádí termín, název akce, počet účastníků
Pravidelná výchovně vzdělávací a zájmová činnost
V souladu s § 28 zákona 561/2004 Sb. je vedena ve školní matrice.
- Evidence: přihlášky podepsané zákonným zástupcem nebo zletilým účastníkem
- Přihláška obsahuje tyto údaje
jméno a příjmení, datum narození, státní občanství, třídu, adresu trvalého pobytu,zdravotní
pojišťovnu a kontakt na zákonného zástupce / jméno,adresa,telefon /
- Součástí evidence je seznam účastníků v písemné nebo elektronické podobě, ve kterém je
uvedeno jméno, příjmení, název kroužku, zahájení a ukončení zájmového vzdělávání – viz
program Domeček
- Dále je evidence pravidelné činnosti vedena v deníku zájmových útvarů v písemné podobě.
Obsahuje název zájmového útvaru, školní rok, den, čas konání schůzek, jméno a příjmení
vedoucího zájmového útvaru, seznam účastníků, výkaz práce (počet hodin, program, podpis
vedoucího), plán práce.
Táborová činnost a činnost spojená s pobytem mimo místo
- Evidence táborové činnosti: přihlášky podepsané zákonným zástupcem nebo zletilým
účastníkem
- Přihláška obsahuje tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, zdravotní pojišťovnu a
trvalé bydliště účastníka, jméno a příjmení zákonného zástupce a jeho podpis, telefon, termín
zahájení a ukončení zájmového vzdělávání. - viz program Domeček
Osvětová činnost včetně shromažďování a poskytování informací pro účastníky a vedení
k prevenci sociálně patologických jevů
- v evidenci je vedeno: termín, název akce, počet účastníků
Individuální práce, zejména vytváření podmínek pro rozvoj nadaných dětí, žáků a
studentů
- v evidenci je vedeno: termín, typ činnosti a počet účastníků
Spontánní činnost
- v evidenci je vedeno: termín a kvalifikovaný odhad účastníků

Práva dětí, žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků
Děti, žáci a studenti mají právo
 na vzdělávání a školské služby podle Školského zákona v platném znění,
 na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich
vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající
jejich věku a stupni vývoje.
Tato práva mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků a studentů.
Na informace mají v případě zletilých žáků a studentů právo také jejich rodiče, popřípadě
osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost.
Povinnosti dětí, žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků
Děti, žáci a studenti jsou povinni:
 řádně docházet do školského zařízení a řádně se vzdělávat
 dodržovat vnitřní řád a předpisy a pokyny školského zařízení k ochraně zdraví a
bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 plnit pokyny pedagogických pracovníků školského zařízení vydané v souladu s
právními předpisy a vnitřním řádem a školním řádem
 při příchodu do budovy se v šatně dle potřeby převléknout a přezout
 neprodleně ohlásit vedoucímu zájmového útvaru zraněni nebo závadu
 s majetkem SVČ zacházet opatrně, s materiálem úsporně
 pokud není přítomen vedoucí kroužku,ohlásit tento stav neprodleně v kanceláři SVČ
 nevzdalovat se ze zájmového útvaru bez ohlášení vedoucímu kroužku
Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni
 informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni
 zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školského zařízení dle rozvrhu ZÚ
 na vyzvání ředitele školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných
otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,
 informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích
dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na
průběh vzdělávání,
 oznamovat školskému zařízení tyto údaje:
- jméno a příjmení, datum narození, dále státní občanství a místo trvalého pobytu,
popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo
místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České
republiky,
- údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít
vliv na poskytování školské služby nebo vzdělávání,
- údaje o znevýhodnění dítěte, žáka nebo studenta, údaje o podpůrných opatřeních
poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi školským zařízením a o závěrech
vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
- označení školy, v níž se dítě, žák nebo student vzdělává,
- jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud
nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování
písemností, telefonické spojení
a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a
žáka, a změny v těchto údajích.

Dozor nad nezletilými účastníky činnosti SVČ
Zákonný zástupce nezletilého dítěte je povinen předat před zahájením činnosti osobně dítě
pedagogickému pracovníkovi SVČ. V případě, že k předání nedojde (pedagogický pracovník
není přítomen nebo zájmová činnost – akce – se nekoná), nese odpovědnost za bezpečnost a
zdraví dítěte zákonný zástupce. Každý jiný způsob předání dítěte k činnosti (akci) SVČ
(např. dítě přichází samo bez dozoru, dítě přivede jiná nezletilá osoba apod.) – je na plnou
zodpovědnost zákonného zástupce.
Odpovědnost pedagogického pracovníka za bezpečnost a zdraví svěřeného dítěte končí
ukončením činnosti (akce). Zákonný zástupce je povinen se dostavit po ukončení činnosti
(akce) a převzít osobně své dítě. Pokud tak neučiní, odpovědnost za bezpečnost a zdraví dítěte
po ukončení činnosti (akce) SVČ nese plně zákonný zástupce nezletilého dítěte.
Kontrolu účasti dětí v pravidelné činnosti SVČ provádí pověřený pracovník SVČ 1x měsíčně.
Pokud se dítě dlouhodobě bez omluvy (3x) neúčastní pravidelné činnosti, informuje pověřený
pracovník zákonného zástupce dítěte.
Děti jsou na zahajovací schůzce pravidelné činnosti poučeny o pravidlech bezpečného
chování. Při jednorázových akcích se toto poučení provádí přiměřeně k povaze činnosti.
Dítě (žák, student) musí dodržovat následující pravidla bezpečného chování:
 Dítě přichází a odchází na činnost pouze se zákonným zástupcem.
 Vedoucí zodpovídá za svěřené děti jen po dobu konání činnosti.
 Dítě pravidelně dochází do zájmové činnosti. Neúčast omlouvá zákonný zástupce
písemně vedoucímu, telefonicky nebo elektronickou poštou pracovníkům SVČ.
 Dítě se chová v učebně, v šatně, na chodbě, v tělocvičně, v dílně, specializované
učebně apod. tak, aby nedošlo k újmě na zdraví a majetku. Dodržuje bezpečnostní a
hygienická pravidla a pravidla slušného chování. Respektuje pokyny vedoucího
zájmového kroužku. V případě úmyslného poškození majetku dítětem hradí škodu
zákonný zástupce. V případě hrubého porušení kázně je ihned vyrozuměn zákonný
zástupce dítěte.
 Dítě má přísný zákaz otevírat okna bez svolení vedoucího a vyklánět se ven z oken.
 Dítě má přísný zákaz zasahování do elektrických zařízení všeho druhu, včetně dotýkat
se spadlých drátů na zem.
 Dítě má zákaz přinášet do zájmových činností předměty, které nesouvisí s činností
(prak, nůž, zábavnou pyrotechniku, hračky, potraviny, zápalky, cigarety, alkohol,
drogy apod.).
 Dítě má zákaz přinášet do zájmových činností cenné předměty a velké částky peněz
(SVČ za ztrátu neručí).
 Vznik sebemenšího úrazu nebo zranění dítě neprodleně hlásí vedoucímu zájmové
činnosti (děti jsou proti úrazu pojištěny).
 V případě požáru se dítě řídí pokyny vedoucího činnosti, a co nejrychleji opustí
ohrožený prostor.
 Dítě dodržuje poučení vedoucího pro zvláštní činnosti (výlet, vycházka, exkurze,
brigáda, lyžařský výcvik, plavecký výcvik, bruslení apod.)

Vedoucí činnosti SVČ musí dodržovat následující pravidla:
 zajišťovat výchovně - vzdělávací práce se žáky podle zásad psychohygieny a
stanoveného rozvrhu činnosti
 dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dbát na bezpečnost při
činnosti s dětmi, dbát na čistotu a ochranu životního prostředí, provést poučení o
bezpečnosti dětí na první schůzce, případně před každou činností, jejíž charakter to
vyžaduje
 vytvářet pestrou a zajímavou skladbu činnosti, využívat svou odbornou přípravu a
osobní zaměření
 navozovat radostnou atmosféru a komunikativní prostředí, posilovat v dětech kladné
city, vytvářet pocit bezpečí, posilovat v dětech sebevědomí a vytvářet z žáků dobrý
kolektiv
 upevňovat hygienické návyky a podporovat dodržování pravidel slušného chování
 připravit celoroční plán práce, navazovat na předchozí znalosti a dovednosti a
rozšiřovat je
 odpovídat za výsledky výchovně-vzdělávací práce, průběh činnosti zaznamenávat
do pedagogické dokumentace
 být řádně připraven na výchovně-vzdělávací činnost
 na žádost zákonného zástupce podat informaci o činnosti dítěte v SVČ a o výsledcích
jeho činnosti
 prezentovat výsledky činnosti na veřejnosti a vytvářet dobré jméno SVČ
 zúčastňovat se aktivně pedagogických porad a školení SVČ
 zvyšovat svou kvalifikaci
 při odchodu z budovy SVČ a pronajímaných prostor překontrolovat uzavření oken,
zhasnutí světel, vypnutí elektrických spotřebičů, uzavření vody a uzamknutí všech
dveří
 informovat zákonného zástupce dítěte a ředitele SVČ o všech změnách v pravidelné
činnosti (zejména: změna dne, času a místa schůzky, zrušení nebo zkrácení schůzky,
případně o činnosti mimo pravidelný rozvrh (vystoupení, výlet, soutěž apod.).
 neprodleně informovat zákonného zástupce dítěte a ředitele SVČ v případě úrazu nebo
zranění dítěte.
Pravidla vzájemných vztahů mezi účastníky a pedagogickými pracovníky


Pracovníci SVČ vydávají účastníkům a zákonným zástupcům účastníků pouze takové
pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním ŠVP, Vnitřního řádu a dalších
nezbytných organizačních opatření.



Všichni pracovníci budou chránit účastníky před všemi formami špatného zacházení,
sexuálním násilím a zneužíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a
informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich
korespondence. Budou chránit účastníky před nezákonnými útoky na jejich pověst.



Zjistí – li kterýkoli pracovník, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak
špatně zacházeno, spojí se všemi orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost budeme
věnovat ochraně před návykovými látkami.



Informace, které zákonný zástupce účastníka poskytne (zdravotní způsobilost aj.), jsou
důvěrné a všichni zaměstnanci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů.



Vyzve-li ředitel nebo jiný pedagog zákonného zástupce k osobnímu projednávání
závažných otázek týkajících se účastníka, konzultují termín schůzky se zákonným
zástupcem účastníka.



Účastník srozumitelným způsobem zdraví zaměstnance a chová se v souladu s
dobrými mravy nejen v budově SVČ, ale i na všech akcích organizovaných SVČ.
Zaměstnanec účastníkům na pozdrav odpoví.



Pedagogové po dohodě se zákonnými zástupci konzultují (např. výsledky práce v
zájmovém útvaru nebo přijatá opatření v zájmu dítěte apod.) a dále vše, co se týká
účastníka činnosti v SVČ. Pedagogové informují zákonné zástupce účastníků buď
před nebo po skončení zájmového útvaru nebo jiným způsobem, na kterém se obě
strany dohodnou.

Vnitřní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2020
Vacková Lada
ředitelka SVČ Bájo

