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Doplněk k Vnitřnímu řádu SVČ dle § 30 Školského zákona č.561/ 2004 Sb
Řád členů, klientů a návštěvníků SVČ
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Před zahájením kroužku /ZÚ/ nebo akce čekají účastníci ve vestibulu SVČ. V době od pondělí do čtvrtku
od 14,00 do 17,00 hodin, mohou navštívit v SVČ Zábřeh na Gurťjevově ulici klub Bavidlo. V SVČ Dubina
na ul. Jaromíra Matušky pak ve stejné dny i čase Klub Bavík.
Členové ZÚ a účastníci akce se přezují do domácí obuvi, oděv a obuv odloží v centrální šatně a čekají
na vedoucího ZÚ. Členové ZÚ, kteří mají své šatny u odborných učeben, počkají na vedoucího ZÚ, ten
šatnu odemkne a před začátkem ZÚ uzamkne. Po skončení ZÚ šatnu odemkne a klíč odevzdá na
recepci SVČ.
Členové ZÚ zdraví všechny dospělé osoby v budově.
Při příchodu do učebny určené k činnosti ZÚ nebo akce se členové účastní zájmové činnosti pod
dohledem vedoucího ZÚ nebo akce, který je zodpovědný za bezpečnost účastníků a průběh činnosti.
V době činnosti ZÚ nebo akce se členové ZÚ nebo účastníci akce zdržují jen v prostorách k této činnosti
určených. Pokud chce tyto prostory opustit z jakéhokoliv důvodu, nahlásí svůj odchod vedoucímu ZÚ
nebo akce.
Do SVČ nenosí drahé předměty a předměty nesouvisející s danou zájmovou činností. SVČ za ztrátu
nebo poškození těchto předmětů nenese odpovědnost.
Účastníci zájmové činnosti v ZÚ nebo na akcích dbají na hygienické předpisy, dodržování čistoty a
pořádku, při odchodu zanechají místnost v čistém stavu.
Hodina pro zájmovou činnost v SVČ je 60 minut.
Členům ZÚ a účastníkům akcí není dovoleno vstupovat do učeben a kanceláří bez vyzvání
zaměstnancem SVČ.
Pro členy ZÚ a účastníky akce platí přísný zákaz manipulovat se zařízením SVČ bez přítomnosti
vedoucího ZÚ nebo akce, který k případné manipulaci musí dát příkaz. Toto platí pro veškeré prostory
SVČ.
Po ukončení ZÚ nebo akce se účastníci v SVČ nezdržují. V šatně se zdržují jen po dobu nezbytně
nutnou. Se souhlasem rodičů mohou, po ukončení ZÚ nebo akce, navštívit v době provozu klub Bavidlo
nebo Klub Bavík, a to od pondělka do čtvrtku od 14,00 do 17,00 hodin.
Člen ZÚ a účastník akce dbá pokynů vedoucích ZÚ anebo akce a dalších zaměstnanců SVČ.
Členové ZÚ a účastníci akcí nepoužívají hrubých a vulgárních slov, jsou ohleduplní k mladším a slabším
účastníkům zájmové činnosti.
Je přísně zakázáno tělesné ubližování, ponižování, a veškeré činnosti, které by vedly k ohrožování
zdraví. Chrání své zdraví a zdraví ostatních, jakýkoliv i drobný úraz hlásí svému vedoucímu ZÚ nebo
akce.
Účastníci zájmového vzdělávání v ZÚ nebo na akcích oslovují členy pedagogického sboru „pane
řediteli“, „paní zástupkyně“, „paní/pane vedoucí“.
Každé poškození nebo závady v učebně nebo v jiných prostorách SVČ, hlásí člen ZÚ nebo účastník
akce vedoucímu ZÚ nebo jinému zaměstnanci SVČ (vrátný, jiný pedagog).
Nalezené předměty se odevzdají na recepci SVČ.
Každá nepřítomnost člena ZÚ je zaznamenaná v deníku ZÚ. Při třetí po sobě jdoucí nepřítomnosti hlásí
tuto skutečnost vedoucí ZÚ službě dne, nebo vedoucímu oddělení pravidelné činnosti, který bude ihned
informovat rodiče.
Pokud člen ZÚ požádá o předčasné uvolnění ze ZÚ, je povinen předložit vedoucímu písemnou žádost
od rodičů. Tato žádost se zakládá u vedoucího pravidelné činnosti.
Během činnosti ZÚ nebo akce nemůže účastník svévolně opustit budovu SVČ. Pokud by bylo členu ZÚ
nebo akce nevolno, odchází jen v doprovodu rodičů nebo pověřené dospělé osoby.
Pokud dojde k hrubému porušení tohoto řádu SVČ může následovat vyloučení člena ZÚ nebo účastníka
akce z této činnosti, bez nároků na vrácení ceny ZÚ nebo účastnického poplatku za akci.
Všichni účastníci zájmové činnosti jsou povinni dodržovat Provozní řády místností, kde probíhá zájmová
činnost.
S tímto řádem SVČ jsou seznámeni všichni účastníci zájmové činnosti. Řád SVČ je vyvěšen ve
vestibulu SVČ a na webových stránkách.

V Ostravě dne 1. 9. 2015

Bc. David Střelák
ředitel SVČ Ostrava - Zábřeh

