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Obecná ustanovení 

 

Na základě ustanovení § 30, odstavec 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání – školský zákon, a ve znění pozdějších a platných předpisů, vydávám jako 

statutární orgán SVČ RADOVÁNEK tento vnitřní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi 

dětmi, jejich zákonnými zástupci, účastníky zájmového vzdělávání  a zaměstnanci SVČ. 

Dále: 

 zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, 

 vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, 

 nařízením vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé 

 výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti 

 pedagogických pracovníků 

 (dále jen přímé pedagogické činnosti), 

 zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů 

a dalšími. 

 

 

Část I.  

 

Všeobecná ustanovení 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Vnitřní řád Střediska volného času RADOVÁNEK (dále jen SVČ) upravuje:  

 Základní organizační pravidla týkající se práv a povinností a vzájemných vztahů dětí, žáků, 

studentů jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů 

s pedagogickými pracovníky 

 Provoz, vnitřní režim a podmínky pracoviště SVČ 

 Ochrana zdraví a bezpečnosti 

 Podmínky zacházení s osobním a svěřeným majetkem  

 Podmínky závěrečného hodnocení činnosti v pravidelné zájmové činnosti 

2. Vnitřní řád je základní normou SVČ jako organizace ve smyslu Zákona č. 561/2004 Sb. o 

předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon. 

3. Vnitřní řád SVČ zabezpečuje realizaci především školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění 

a jeho prováděcích předpisů.   

 

Část II.  

 

Základní organizační pravidla týkající se práv a povinností a vzájemných vztahů účastníků 

zájmového vzdělávání 

 

Článek 2 

 

Práva a povinnosti účastníků zájmového vzdělávání (ZV) 

 

 Účastník zájmového vzdělávání má právo: 

1. Účastnit se dle svého vlastního uvážení a rozhodnutí zájmového vzdělávání organizovaného 

v SVČ. 

2. Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 



3. Na svobodu myšlení, svědomí a vyznání. 

4. Na vyjádření vlastního názoru (přiměřenou formou odpovídající zásadám slušného chování). 

5. Sdělovat připomínky, výhrady a náměty k činnosti SVČ svému vedoucímu zájmového útvaru 

(kroužku, klubu), vedoucímu oddělení a ředitelce nebo její zástupkyni. 

6. Užívat zařízení SVČ, pomůcek a odborné literatury v souvislosti se zájmovým vzděláváním, 

v níž se řídí pokyny vedoucího kroužku, pedagoga volného času  a jiných oprávněných osob. 

7. Na ochranu před všemi druhy násilí a všemi formami zneužívání. 

8. Na poskytnutí pomoci v nesnázích. 

9. Požádat svého vedoucího o pomoc v případě neporozumění dané problematiky z oblasti 

zájmového vzdělávání nebo při dlouhodobé nepřítomnosti v případě nemoci. 

10. V případě potřeby a se souhlasem vedoucího odejít na WC. 

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

 

 

 

 

Účastník zájmového vzdělávání  je povinen: 

1. Chránit zdraví své i svých kamarádů a účastníků zájmového vzdělávání, dodržovat pravidla 

hygieny, bezpečnosti a požární ochrany v prostorách SVČ i mimo ně. Při veškerém počínání 

mít na paměti nebezpečí úrazu. 

2. Informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání. 

3. Dodržovat zásady slušného a kulturního chování, zřetelně oslovovat a zdravit vedoucí 

zájmových útvarů, zaměstnance SVČ a všechny hosty. 

4. Chodit do SVČ čistě, slušně a přiměřeně dle činnosti, upraven. 

5. Do zájmových útvarů a na aktivity SVČ chodit včas, scházet se v prostorách k tomu určených 

a dbát pokynů svého vedoucího nebo pověřené osoby. 

6. Boty a oděv odkládat v prostorách k tomu určených. V prostorách SVČ se pohybovat 

v přezůvkách. 

7. Řídit se a dodržovat provozní řády odborných učeben a prostor určených k činnosti  

8. Při přecházení z učebny do učebny nebo do jiných prostor v rámci zařízení se chovat slušně a 

respektovat pokynů svého vedoucího. 

9. Při činnosti konané mimo vlastní zařízení SVČ se řídit vnitřními řády daného zařízení, ve 

kterém probíhá činnost, a respektovat pokyny svého vedoucího nebo jiných pověřených osob. 

10. S veškerým majetkem, učebnicemi, pomůckami zacházet šetrně. Za úmyslně zničený majetek 

bude vyžadována náhrada. 

11. Během činnosti není dovoleno opouštět prostory, ve kterých probíhá činnost, bez souhlasu 

svého vedoucího. 

12. Slušně se chovat na WC, dodržovat pravidla osobní hygieny. 

13. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde v průběhu činnosti SVČ, jsou účastníci povinni 

ihned ohlásit svému vedoucímu nebo přítomnému pedagogickému pracovníkovi. 

14. Účastník zájmového vzdělávání nesmí manipulovat s ohněm bez dozoru dospělé osoby, nosit a 

držet střelné zbraně a výbušniny. Nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo 

ohrožovat mravní výchovu. Za donesené věci, které nepotřebuje při činnosti, zodpovídá 

účastník. 

15. Ve všech prostorách SVČ a přilehlého okolí je zakázáno kouřit, užívat alkohol a omamné látky. 

Je také zakázáno přicházet na činnost SVČ pod vlivem těchto látek. 

16. Plní pokyny pedagogických pracovníků a pověřených osob vydané v souladu s právními 

předpisy a dodržují v plném rozsahu tento vnitřní řád. 

17. Dodržovat a řídit se provozními řády vydávanými jednotlivými pracovišti SVČ. 

18.  V případě nemožnosti zúčastnit se pravidelných schůzek zájmového vzdělávání (kroužků, 

klubů), jsou povinni informovat o této skutečnosti vedoucího kroužku,      vedoucího pracoviště 

nebo  ředitelku či její zástupce. 



19. Zletilí účastníci jsou povinni oznamovat SVČ údaje podle § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 

Sb., školský zákon a další údaje, které jsou podstatné pro průběh zájmového vzdělávání nebo 

bezpečnost účastníka, a změny v těchto údajích. 

 

 

Článek 3 

 

Zákonní zástupci dětí, žáků -  účastníků zájmového vzdělávání 

 

1. Rodiče účastníků zájmového vzdělávání mají právo informovat se o účasti a chování svého 

dítěte, žáka u vedoucích zájmových útvarů nebo vedoucích pracovišť. 

2. Rodiče mohou vznášet dotazy a připomínky k činnosti SVČ, vedoucím zájmových útvarů, 

vedoucím oddělení, řediteli SVČ nebo jejim zástupcům. 

3. Rodiče mají právo se po předchozí domluvě zúčastnit činnosti zájmových útvarů. 

4. Rodiče jsou povinni informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte a 

žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmového 

vzdělávání. 

5. V případě nemožnosti dítěte a žáka zúčastnit se pravidelných schůzek, jsou rodiče povinni 

informovat o této skutečnosti vedoucího zájmového útvaru, vedoucího oddělení nebo vedoucího 

pracoviště. 

6. Rodiče jsou povinni oznamovat SVČ údaje podle § 28 odst. 2 a 3 zákona 561/2006 Sb. a další 

údaje, které jsou podstatné pro průběh zájmového vzdělávání nebo bezpečnost účastníka, a 

změny v těchto údajích. 

7. Rodiče jsou povinni zaplatit úplatu za zájmové vzdělávání v termínech stanovených ředitelkou 

SVČ.  

8. Rodiče mají právo požádat o snížení úplaty za zájmové vzdělávání, dle Vyhlášky č.74 /2005 

Sb. o zájmovém vzdělávání, ředitelkou SVČ ve správním řízení (podáním písemné žádosti). 

 

Článek 4 

 

Pedagogičtí a ostatní pracovníci 

 

1. Pedagogičtí a ostatní zaměstnanci SVČ přichází do práce slušně a korektně oblečeni (dané 

oblečení odpovídá vykonávané činnosti SVČ, např. sportovní, turistické, společenské oblečení, 

atd.). 

2. Vystupují vůči účastníkům zájmového vzdělávání s porozuměním a pochopením, dodržují 

pravidla slušného chování a rovného přístupu. 

3. Jsou vždy ochotni, dle daných možností, pomoci a podat požadované informace, jak účastníkům 

zájmového vzdělávání, tak jejich zákonným zástupcům. 

4. Dodržují Vnitřní řád SVČ, Organizační řád, Provozní řády pracovišť. Řídí se Zákoníkem práce, 

Pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení a dalšími zákony a právními 

předpisy, které jsou požadovány pro jejich výkon práce. 

 

 

 

 

 Práva a povinnosti pracovníků SVČ: 

 

Pracovníci jsou povinni se ve své práci řídit se vyhláškou č. 263 ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví  

pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení. 

Každý pracovník je povinen udržovat na svém pracovišti pořádek, pracoviště zamykat a klíče ukládat 

na určené místo. Pracovník je povinen seznámit se s požárními poplachovými směrnicemi, to stvrdí 

svým podpisem. Pracovník je povinen seznámit se s Vnitřním řádem SVČ a Vnitřními předpisy, to 

stvrdí svým podpisem. Učebny a předměty musí být po ukončení činnosti uvedeny do původního 



stavu. V odborných učebnách je nutno dodržovat řád učebny, který je zde vyvěšen. Pracovník je 

povinen dodržovat pracovní kázeň a předpisy BOZP a účastnit se školení BOZP. 

 

Povinnosti interních pedagogů a pracovníků SVČ: 

 

1. Počet členů ZÚ je stanoven na optimální počet 10 – 15 (o menším i větším počtu členů v ZÚ 

rozhodne zástupce ředitelky společně s vedoucím  pedagogickým pracovníkem) 

2. Pedagog je povinen dodržovat stanovenou délku činnosti ZÚ, vyučovací hodina je 60 minut 

3. Před zahájením ZÚ musí zkontrolovat pořádek v učebně 

4. Do učebny před zahájením a po skončení do šatny jdou členové ZÚ společně s pedagogem 

5. Pedagogové jsou povinni se na činnost ZÚ připravovat 

6. Potřebné pomůcky a předměty k činnosti ZÚ si pedagog připraví tak, aby je měl před zahájením ZÚ 

v učebně 

7. Musejí dbát na časový rozvrh ZÚ a počítat v rozvrhu i s úklidem 

8. Po skončení ZÚ pedagog odpovídá za pořádek v učebně, odvede členy ZÚ do šatny a dohlédne, aby 

opustili budovu SVČ 

9. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni vytvářet, dodržovat a kontrolovat podmínky k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví členů ZÚ 

10. Každou závadu v učebně hlásí vedoucímu pracoviště 

11. Pedagogický pracovník nebude přijímat návštěvy v době přímé výchovně vzdělávací práce, v 

průběhu ZÚ se věnuje výhradně dětem a případně rodičům 

12. Při úrazu zajistí první pomoc a lékařské ošetření, vyrozumí vedení SVČ, informuje zákonného 

zástupce člena ZÚ a zajistí sepsání záznamu o školním úrazu 

13. Nákupy a objednávky je nutné předem konzultovat se zástupkyní pro ekonomickou činnost a dále 

s pověřenou kolegyní 

 

Povinnosti externích pedagogů volného času, vedení zájmových útvarů: 

 

1. Počet členů ZÚ je stanoven na optimální počet 10 – 15 (o menším i větším počtu členů v ZÚ, 

rozhodne zástupce ředitelky společně s vedoucími interními pedagogickými pracovníky na 

jednotlivých pracovištích) 

2. Pedagog je povinen dodržovat stanovenou délku činnosti ZÚ, vyučovací hodina je 60 minut 

3. Pracuje s účastníky a členy ZÚ podle schváleného ročního plánu. 

4. Vykonává dozor nad účastníky zájmového vzdělávání v místě a po dobu jeho trvání. Mimo 

místo a čas konání zájmového vzdělávání za děti odpovídají zákonní zástupci. 

5. Před zahájením ZÚ musí zkontrolovat pořádek v učebně 

6. Do učebny před zahájením a po skončení do šatny jdou členové ZÚ společně s pedagogem. 

7. Pedagogové jsou povinni se na činnost ZÚ připravovat. 

8. Potřebné pomůcky a předměty k činnosti ZÚ si pedagog připraví tak, aby je měl před zahájením ZÚ 

v učebně 

9. Musejí dbát na časový rozvrh ZÚ a počítat v rozvrhu i s úklidem 

10. Po skončení ZÚ pedagog odpovídá za pořádek v učebně, odvede členy ZÚ do šatny a dohlédne, 

aby opustili budovu SVČ 

11. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni vytvářet, dodržovat a kontrolovat podmínky 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví členů ZÚ 

12. Každou závadu v učebně hlásí službě 

13. Pedagogický pracovník nebude přijímat návštěvy v době přímé výchovně vzdělávací práce, v 

průběhu ZÚ se věnuje výhradně dětem a případně rodičům 

14. Při úrazu zajistí první pomoc a lékařské ošetření, vyrozumí vedení DDM, informuje 

zákonného zástupce člena ZÚ a zajistí sepsání záznamu o školním úrazu 

15. Účastní se pracovních porad, na které je pozván pracovníky SVČ. 

16. Vede předepsanou dokumentaci ZÚ a deník ukládá na určeném místě. 

17. Informuje SVČ o účasti a umístění členů ZÚ na soutěžích a přehlídkách i o dalších aktivitách na 

veřejnosti. 

18. Nákupy a objednávky je nutné předem konzultovat s vedoucím pracoviště. 



19. Je povinen sdělit neprodleně změny týkající se osobních údajů. 

 

Za výběr těchto vedoucích a jejich odbornou způsobilost zodpovídá příslušný interní pedagogický 

pracovník a zástupkyně ředitelky. Ti jsou povinni zajistit činnost v zájmových útvarech vedených 

externími pracovníky po stránce materiální i metodické. Na začátku školního roku jsou externí 

pracovníci proškoleni vedoucími pracovišť o BOZP, vnitřním řádu a specifikách pro činnost s dětmi a 

mládeží. K dohodě o pracovní činnosti jsou povinni předložit výpis z rejstříku trestů, který není starší 

než 3 měsíce, potvrzení od lékaře a doklad o pedagogickém vzdělání. 

 

Část III. 

  

Provoz, vnitřní režim a pracoviště SVČ 

 

 

Článek 5 

Pracoviště  SVČ 

 

SVČ RADOVÁNEK má 12 míst poskytovaného vzdělávání. Některé činnosti SVČ (například sportovní 

a taneční) probíhají na základě smluvních vztahů v jiných školských zařízeních měst a obcí, kde působí 

SVČ a má svá místa poskytovaného vzdělávání. 

Některé činnosti probíhají ve školách, tělocvičnách a sportovních halách, popřípadě jiných institucích. 

 

 

Článek 6 

 

Provoz SVČ 

 

1) Celoroční provoz je rozdělen na období školního roku, hlavní letní prázdniny a přípravné měsíce. 

a) Provoz SVČ je rozdělen na období školního roku, kdy pravidelná zájmová činnost (práce 

v zájmových útvarech) začíná od 1. 10. daného roku. Připadne-li tento den na den pracovního 

klidu, zahajuje se následující den.  Práce v zájmových útvarech končí v měsíci červnu, nejdříve 

však k 1. 6. daného roku. Po dohodě s ředitelkou mohou některé zájmové útvary začít již během 

první poloviny měsíce září. 

b) Pokud zájmový útvar nepřeruší činnost o prázdninách, musí být zahrnuta a schválena v plánu 

letní činnosti. 

c) Letní činnost začíná v přípravném měsíci červnu. Letní tábory a další prázdninové akce 

probíhají v měsíci červenci a srpnu. Vyhodnocení letní činnosti je v měsíci září a příprava 

nového školního roku je v měsíci srpnu. 

d) Činnost o hlavních prázdninách na odloučených pracovištích SVČ je omezena pouze na 

příměstské tábory a jednorázové akce, které jsou zahrnuté do plánu letní činnosti.   Služba o 

prázdninách je denně od 9.00 do 17.00 hodin a dále dle harmonogramu na daný školní rok. 

e) I. pololetí je zahájeno dnem 1. 10. daného roku, po vánočních prázdninách je provoz zahájen 

dnem 10. ledna příslušného roku, II. pololetí je zahájeno 1.2. 

 

2) Denní provoz SVČ probíhá v rozmezí od 7.00 hod. (školnice), od 8,00 (pedagogové) do 19,00 hodin 

a další služba do 22.00 hod., dle podmínek a možností daného pracoviště SVČ.  

a) V dopoledních hodinách probíhají vzdělávací výukové programy, soutěže, přehlídky pro školy 

a akce pro veřejnost.  

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

SVČ. 

c) Při konání jakékoli akce se její účastníci shromáždí ve vymezených prostorách k tomu určených. 

Viz. Provozní řády pracovišť. 



d) Účastníci činnosti v zájmových útvarech se scházejí 15 minut před zahájením schůzky 

v prostorách k tomu určených a počkají na vyzvednutí svým vedoucím zájmového útvaru. 

V případě dřívějšího příchodu lze využít prostor SVČ k těmto účelům určeným viz. provozní 

řády. 

e) Provoz fitness je SVČ povinen zabezpečit při zaplacení finanční částky minimálně 6 lekcemi za 

měsíc (jinak, pokud tomu nebrání okolnosti ze strany organizace SVČ, může klient navštěvovat 

fitness denně. Při konci školního roku od 15. 6. není SVČ povinné zajistit denní provoz. Je nutná 

dohoda s pedagogickými pracovníky. Dále viz organizační řád, celý bod 2. 

f) Rodiče čekající na děti se zdržují v prostorách k tomu určených, pokud se s vedoucím zájmového 

útvaru nedohodnou o své účastni v zájmovém útvaru. 

g) Po skončení činnosti zájmového útvaru a dalších akcí, doprovodí vedoucí děti do míst určených 

k převlékání a přezouvání, kde je předá čekajícím rodičům a dohlédne na bezproblémové 

opuštění SVČ. 

 

3) Vnitřní režim pravidelné zájmové činnosti je rozpracován v jednotlivých provozních řádech daných 

pracovišť.  

4) Pracovní doba - stanovena na základě ZP, díl 2, pružné rozvržení 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 

období školního roku. Posuny pracovní doby jsou povoleny v důsledku pružné pracovní doby. 

 

 

Článek 7 

 

Vedení matriky a dokumentace SVČ 

 

1. Za vedení matriky a dokumentace SVČ zodpovídá zástupkyně ředitelky, (vedoucí oddělení, 

vedoucí zájmových útvarů). Matrika je vedena elektronicky v systému Domeček. Dále je 

ukládána v tištěné podobě. 

2. Po ukončení školního roku jsou matriky a dokumentace SVČ jednotlivých činností předány na 

pracoviště v Pallově ulici zástupkyni ředitelky. Jejich uložení se řídí Spisovým a skartačním 

řádem SVČ. 

3. Matrika a dokumentace SVČ je vedena podle § 28 zákona č. 561/2004Sb. (školský zákon), ve 

znění pozdějších právních úprav a předpisů. 

4. Matrika je vedena v programu Domeček a za její realizaci zodpovídá na každém pracovišti 

pověřený pracovník. 

 

Část IV.  

 

Ochrana zdraví a bezpečnosti, ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy 

diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 

Článek 8 

 

Povinnosti účastníků zájmového vzdělávání 

 

1. Všichni pracovníci a účastníci zájmového vzdělávání se povinně zúčastňují školení bezpečnosti 

práce a požárních předpisů. 

2. 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 útvarů seznámí účastníky zájmového vzdělávání s pravidly dodržování 

bezpečnosti práce a požární ochrany na prvních schůzkách. 

3. Všichni pracovníci SVČ dodržují při práci bezpečnostní a zdravotní předpisy a kontrolují jejich 

dodržování externími pracovníky, dětmi, mládeží a veřejností navštěvující zařízení. 



4. Účastníci akcí se chovají tak, aby neohrozili své zdraví ani zdraví ostatních účastníků. 

5. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během činnosti, jsou účastníci ihned povinni ohlásit 

vedoucímu pracovníkovi. 

6. Účastník zájmového vzdělávání bezodkladně upozorní svého vedoucího nebo jiného pedagoga 

SVČ na jakékoliv projevy šikanování. 

7. Ve všech zařízeních SVČ je zakázáno požívat alkoholické a jiné omamné látky, každý kdo zjistí 

porušení tohoto nařízení je povinen na ně upozornit vedoucího nebo jakéhokoliv zaměstnance 

SVČ. 

8. Učebny se z bezpečnostních důvodů větrají pouze za přítomnosti dospělé osoby.  

      Děti a žáci mají zakázáno se pohybovat či jinak působit u otevřeného okna. 

9. Dle nutnosti zajistí vedoucí zájmového útvaru, pedagog nebo jiný pracovník SVČ zraněnému 

účastníku zájmové činnosti lékařské ošetření a sepíše záznam o úrazu.  

10. Dětem a žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým 

vedením bez dozoru dospělé osoby. 

 

Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje 

zájmové vzdělávání  

 

Bezpečnost zajišťuje SVČ vždy nejméně jedním zaměstnancem - pedagogickým pracovníkem. 

Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je 

zletilý a způsobilý k právním úkonům.  

 

 Při organizaci výchovy a vzdělávání při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností SVČ mimo 

místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením 

akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám svěřených osob.  

 

Při akcích konaných mimo místo, kde SVČ uskutečňuje zájmové vzdělávání, nesmí na jednu osobu 

zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků připadnout více než 25 osob. Výjimku z tohoto počtu 

může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitelka SVČ. Pro 

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 vzdělávání, kdy místem pro 

shromáždění žáků není místo, kde SVČ uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující určený pedagog 

bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. 

Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků na předem určeném místě 

a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog 

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

písemnou informací. 

 

Při přecházení dětí a žáků na místa akcí mimo budovu SVČ se žáci řídí pravidly silničního provozu a 

pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející pedagogové děti a žáky 

prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy, poznávací pobyty, lyžařské kursy, akce v 

přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou děti a žáci předem seznámeni. Při pobytu 

v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů 

pracovníků tohoto zařízení.       

Pro pořádání mimoškolních akcí platí Vnitřní pokyn pro finanční vypořádání a organizační zajištění, 

exkurzí, výletů a poznávacích pobytů. Za dodržování předpisů o BOZ odpovídá vedoucí akce, který je 

určen ředitelkou SVČ. 

 

Součástí zájmového vzdělávání může být také výuka plavání. Do výuky mohou být zařazeny také další 

aktivity jako bruslení, poznávací pobyty v přírodě atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci 

zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají SVČ písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku.  



Při zapojení SVČ do soutěží a přehlídek zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví 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 zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor. 

 

U sportovních, uměleckých a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje a je to dáno 

organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající škola v plném 

rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. 

 

 

Článek 9 

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 

1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně 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 seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, 

kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), 

vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva 

zdravého životního stylu. 

2. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí 

pracovníci SVČ monitoring vztahů mezi dětmi v zájmových útvarech s cílem řešit případné 

deformující vztahy mezi účastníky již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými 

zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních. 

3. 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. 

 

4. Je zpracován preventivní program a program proti šikaně. 

 

Část V.  

 

Podmínky zacházení s osobním a svěřeným majetkem 
 

Článek 10 

 

Zaměstnanci SVČ 

 

 

1. Každý pracovník vede inventář svěřeného majetku a odborných pomůcek podle místních 

seznamů v prostorách za, které nese zodpovědnost. Materiál a inventář se přiděluje při nástupu 

do funkce a při novém nákupu. Inventarizace majetku probíhá jedenkrát ročně. 

2. Za soukromý majetek pracovníků, SVČ nepřebírá zodpovědnost. Používání soukromého 

majetku při činnosti SVČ musí být schváleno ředitelkou či její zástupkyní.  Cenné věci lze uložit 

do trezoru u ředitelky. 

3. Každý pracovník je povinen dodržovat na svém pracovišti a v prostorách, které mu byly 

svěřeny, pořádek. 

4. Všechny zamykatelné skříně a místnosti je nutno po skončení práce zamykat. 

5. Místnosti a využívané prostory pro činnost musí být dány do pořádku nejpozději druhý den po 

ukončení práce nebo akce a předměty na své původní místo. Přesouvání nábytku je povoleno 

pouze v naléhavých případech a po schválení vedoucím pracoviště. 

6. Pracovník, který odchází z budovy poslední je povinen překontrolovat uzavření všech místností 

a oken a důkladně uzamknout budovu.  



7. Půjčování místností povoluje pracovník se souhlasem ředitelky SVČ na základě vnitřní 

směrnice a to pouze za předpokladu, že se jedná o naši hlavní činnost. 

8. Půjčování inventáře se provádí na podpis s uvedením: jména a příjmení, adresy a telefonu 

nájemce, termínu vrácení, dále viz vnitřní směrnice a to pouze mezi místy poskytovaného 

vzdělávání.  

9. Veškeré způsobené či zjištěné závady na majetku musí být neprodleně hlášeny vedoucímu 

pracoviště a následně ředitelce SVČ a zapsány do knihy závad. 

10. Externí zaměstnanci – pedagogičtí pracovníci, přebírají klíče od svěřených prostor na základě 

předávacího protokolu a podpisu. 

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

pracovníky. 

 

 

Článek 11 

 

Účastníci zájmového vzdělávání a dalších činností SVČ (děti, žáci, studenti, dospělé osoby) 

 

1. Všichni účastníci všech aktivit v  SVČ odpovídají za peníze, cennosti a drahé předměty 

(hodinky, kalkulačky, mobily), které mají u sebe, v místnostech v aktovce a oblečení ve 

vyhrazeném prostoru SVČ. 

2. SVČ za tyto věci zodpovídá jen v případech, že tyto věci byly svěřeny do úschovy 

pedagogickému pracovníkovi SVČ. 

3. Účastníci udržují během zájmového vzdělávání své pracovní prostředí a využívaný majetek 

SVČ v pořádku a čistotě a zabraňují jeho poškození a ztrátě. 

4. Veškeré způsobené či zjištěné závady na majetku musí být neprodleně hlášeny. 

5. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku SVČ, účastníků vzdělávání, či jiných osob 

hradí ten, který poškození zavinil nebo jeho zákonný zástupce. (podléhá režimu obč. z. § 422). 

6. Všichni účastníci zájmového vzdělávání šetří a pečují o zapůjčenou literaturu, učební pomůcky 

a materiál. 

7. Všichni účastníci zájmového vzdělávání a dalších aktivit SVČ se řídí a respektují Provozní řády 

jednotlivých pracovišť a učeben. 

8. Účastníci ZV zdraví všechny pracovníky a chovají se k pracovníkům slušně a pěkně. 

 

Část VI.  

 

Podmínky závěrečného hodnocení v pravidelné zájmové činnosti 

 

1. Dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) je činnost v SVČ citována jako zájmové vzdělávání (část VIII. § 

111 odst. 1).  

2. Zájmové vzdělávání může v SVČ probíhat v několika formách, Vyhláška č.74/2005 o 

zájmovém vzdělávání v platném znění § 2. 

3. Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost (§ 2, odst. b), která probíhá převážně 

v zájmových útvarech (kroužcích, klubech, kurzech), je uzavřena závěrečným celoročním 

zhodnocením činnosti daného kroužku. Každý účastník této formy zájmového vzdělávání, který 

prokáže svou pravidelnou celoroční účastí (pravidelná docházka) a svým kvalitním přístupem 

k práci v zájmovém útvaru (účast na soutěžích, soustředěních, plnění úkolů, kladný přístup 

k činnosti kroužku atd.) získání vědomostí a dovedností v 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) při vstupu na 

střední, vyšší nebo vysokou školu. 

 

 

 



 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento Vnitřní řád je závazný pro všechny účastníky činnosti a bude aktualizován dle nově 

vzniklých potřeb. 

2. Pedagogové volného času, kteří vedou zájmové útvary byli seznámeni s tímto řádem na 

poradách jednotlivých pracovišť, seznámení je zapsáno v zápise z porady. 

3. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb.,v platném znění, zveřejňuje ředitelka SVČ tento 

vnitřní řád následujícím způsobem.: vyvěšením ve vstupních prostorách jednotlivých pracovišť 

a na webu SVČ. 

4. Vedoucí ZÚ seznámí účastníky ZV na prvních schůzkách, seznámení bude zapsáno v denících 

zájmových útvarů. 

5. Zákonní zástupci účastníků ZV budou informováni o vydání řádu na prvních schůzkách ZÚ, řád 

je pro ně zpřístupněn ve vstupních prostorách pracovišť a na webových stránkách organizace. 

6. Kontrolou dodržování Vnitřního řádu SVČ jsou pověřeni vedoucí jednotlivých pracovišť- míst 

poskytovaného vzdělávání. 

7. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017 

 

 

V Plzni dne 1.9. 2017                                                          Bc. Eva Tischlerová 

                                                                                               ředitelka SVČ RADOVÁNEK 

  

                                           

 

 

 

 

 

Přílohy vnitřního řádu: 

 

Provozní řád jednotlivých míst poskytovaného vzdělávání: 

 Harmonogramy a časové řády zájmového vzdělávání. 

 Provozní doba jednotlivých míst poskytovaného vzdělávání 

 Přehled o pracovní době jednotlivých pedagogických a ostatních pracovníků 

 Bezpečnost práce s kolektivy dětí a mládeže 

 Bezpečnost při vzdělávacích akcích 

 Pracovní doba a přímá výchovná práce s dětmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHA: 

BEZPEČNOST PRÁCE S KOLEKTIVY DĚTÍ A MLÁDEŽE 

OBSAH 

Základní ustanovení 

Zodpovědnost za bezpečnost práce 

Postup v případě úrazu 

Bezpečnost v místnosti 

Bezpečnost v tělocvičně 

Bezpečnost při akcích ve městech 

Bezpečnost na akcích 

Bezpečnost při ohni, požární ochrana 

Bezpečnost při koupání 

Bezpečnost při bouřce, ochrana před elektrickým proudem 

Bezpečnost při práci s nářadím 

Bezpečnost při zvláštních činnostech 

Bezpečnost na táborech 

Povinnosti člena organizace či člena její složky při zajišťování bezpečnosti práce 

Povinnosti členů vedení organizace a členů vedení složek organizace při zajištování bezpečnosti práce 

Povinnosti organizace při zajišťování bezpečnosti práce 

 
 

Všichni členové organizace a její organizační složky (pracovníci, dobrovolní členové, žáci, členové 

klubů, dětských oddílů, kroužků, družin, klanů apod.) musí být poučeni o základních podmínkách 

bezpečnosti práce. Povinnost zajistit toto poučení má vedoucí organizace a příslušní vedoucí 

organizačních složek (třídní učitel, vedoucí oddílu,...) při vstupu člena do organizace či do složky 

organizace a dále opakovaně a pravidelně, nejméně jednou ročně. 

1. Před započetím činnosti a dle potřeby kdykoli v jejím průběhu je vedoucí této činnosti povinen 

provést poučení o bezpečnosti práce v rámci této činnosti (seznámení s riziky, terénem, pravidly 

hry apod.). Vedoucí činnosti či její účastník nese odpovědnost pouze za skutečnosti, jimž mohl 

v rámci svých možností předejít buď přímo, či preventivním poučením. 

2. U nezletilých členů či účastníků je „proškolení“ prováděno zpravidla průběžně, bez 

písemného potvrzení o jeho „absolvování“. V případě úrazu je však nutné i takové „neoficiální 

poučení“ prokázat. U plnoletých členů a pracovníků je organizace povinna zajistit nejméně 

jednou ročně školení bezpečnosti práce v oblasti jejich činností, včetně podpisu protokolu, ze 

kterého je patrný rozsah a oblast proškolení a jeho termín. 

3. V případě činností, jež nejsou běžné, či jsou zvláště nebezpečné, musí vedoucí těchto činností 

absolvovat příslušná speciální poučení o bezpečnosti práce, nejsou-li předepsána přímo školení 

a zkoušky. 

1. Zodpovědnost za bezpečnost práce: 

a. Plnou odpovědnost za bezpečnost práce určitého kolektivu nese pověřená způsobilá 

osoba starší 18-ti let a to i v případě své nepřítomnosti při dané činnosti. 

b. Pověřená osoba ve věku 14 až 18 let nese částečnou odpovědnost, tedy takovou, jež je 

úměrná jejím zkušenostem, rozsahu znalostí, poučení a věku. 

c. Osoba starší 14-ti let, jež není pověřena, nese nepřímou odpovědnost za bezpečnost 

práce určitého kolektivu v případě své přítomnosti při dané činnosti. 

d. Osoby mladší 14-ti let nesou zodpovědnost pouze za svou vlastní činnost v rozsahu 

svých rozumových možností daných věkem, zkušeností a rozsahem poučení. 
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2. Pověření k vedení určitého kolektivu vydává vedení organizace. Pověřit vedením akce či 

činnosti může člen vedení organizace či vedoucí složky organizace. Plný přenos odpovědnosti 

je podmíněn příslušným poučením o bezpečnosti práce. 

3. Účastníci činnosti jsou povinni poslouchat pověřeného vedoucího činnosti, v případě jeho 

nepřítomnosti pověřeného zástupce. Pokud není zástupce určen, zodpovídá za činnost nejstarší 

přítomný účastník. Účastníci jsou povinni vykonávat činnost dle pravidel bezpečnosti práce a 

pokynů vedoucího či zástupce pro danou činnost. 

4. Plnou odpovědnost za práci určitého kolektivu dětí nese pověřená způsobilá osoba starší 18-ti 

let, to znamená:  

a. Pověřená – pověřená buď vedením organizace funkcí (učitel, vedoucí oddílu / klubu, 

zástupce vedoucího apod.), či pověřená vedením určité akce nebo činnosti. Pověření 

funkcí se uvádí písemně, formou pracovní smlouvy, rozhodnutí vedoucího organizace, 

zápisu z jednání výboru organizace apod. Pověřit vedením jednotlivé akce či činnosti 

může člen vedení organizace, či pověřený vedoucí složky organizace. Pověření 

vedením akce či činnosti by mělo být prokazatelné. 

b. Způsobilá – způsobilým je občan ČR, který má k vedení složky, akce či činnosti 

potřebné minimální znalosti či zkušenosti, byl proškolen v rozsahu pro danou činnost 

potřebných bezpečnostních předpisů, ovládá základy první pomoci a splňuje 

odpovídající morální a zdravotní předpoklady pro vedení složky, akce či činnosti. 

5. Tuto základní odpovědnost je možno částečně přenést i na pověřenou způsobilou osobu ve 

věku 14 – 18 let; tato může samostatně pracovat s kolektivem bez dohledu plnoletého 

vedoucího, jestliže jsou splněny určité předpoklady:  

a. před každou samostatnou činností je zodpovědným vedoucím poučena o možném 

riziku těchto činností a o bezpečnosti práce při nich; 

b. nejedná se o zvláště nebezpečné činnosti (střelba ze vzduchovek, koupání, pohyb po 

rušných komunikacích apod.); 

c. doba samostatné činnosti nepřekročí rozumnou délku; 

d. náročnost a riziko činnosti odpovídá jejím zkušenostem a rozumovým možnostem. 

6. Dalším stupněm zproštění zodpovědnosti je poučení kolektivu o bezpečnosti, ať již formou 

poučení před akcí, hrou apod., či průběžně, vyslovováním potřebných upozornění, příkazů a 

zákazů. V případě úrazu se opět posuzuje dostatečnost poučení poškozeného a jeho 

rozumových možností vzhledem k situaci a charakteru úrazu. 

7. Vedoucí, pověřený zástupce, či účastník činnosti nese zodpovědnost pouze za skutečnosti, 

jímž mohl v rámci svých možností předejít buď přímo, či preventivním poučením. 

8. Vedoucí či pověřený zástupce zodpovídá za dětský kolektiv od doby a místa srazu až do doby 

ukončení akce. Není-li předem od rodičů písemně dán souhlas s odlišným odchodem dítěte, 

ručí za děti až na místo původního srazu. To znamená, že je-li sraz před klubovnou a vedoucí 

pustí děti bez doprovodu z domu, bude zodpovědný za zlomení nohy dítěte, ke kterému dojde 

na schodech domu, ve kterém je klubovna. 

9. Vedoucí či pověřený zástupce může být též částečně zbaven odpovědnosti, prokáže-li, že pro 

činnost, kterou s dětským kolektivem konal, neprošel základním poučením – školením 

bezpečnosti práce v rámci organizace a tato činnost mu nebyla zakázána, ač o ní bylo vedení 

organizace prokazatelně informováno. 

10. Zodpovědnost může jedna způsobilá a pověřená osoba nést pouze za úměrný počet dětí. 

Úměrný počet dětí se opět posuzuje individuálně vzhledem k rozumovým možnostem a 

zkušenostem. V některých předpisech je uváděno maximálně 15 – 20 dětí na jednoho 

pověřeného pracovníka při běžných činnostech s dětským kolektivem. 

Postup v případě úrazu  

a. Odstranit příčiny, zabránit dalšímu ohrožení; 

b. zajistit první pomoc, přepravu k lékaři či přivolání pohotovosti; 

c. ohlásit událost dle potřeby hasičům, policii apod.; 

d. vyrozumět pořádající organizaci – vedoucího či vedení organizace; 

e. sepsat protokol o události, zajistit svědky a jejich adresy; 



f. dojde-li k poranění vedoucího, zajišťuje tyto úkoly jeho zástupce, případně nejstarší přítomný 

účastník akce; 

g. v případě úrazu dítěte ohlásit událost zástupci ředitele školy a spolu s ním a pověřeným 

členem vedení organizace vyplnit tiskopis hlášení úrazu pro pojišťovnu; 

h. v ostatních případech vyplnit tento tiskopis s pověřeným členem vedení organizace; 

I. většina organizací má s pojišťovnou uzavřenou smlouvu, podle které jsou pojištěni všichni 

účastníci akcí těchto organizací bez ohledu na to, jsou-li členy dotyčné organizace. Při 

sepisování hlášení o úrazu je třeba vypsat čísla všech pojistek, ze kterých má pojišťovna plnit. 

Bezpečnost v místnosti  

a. Dodržovat vnitřní řád organizace (školní řád, řád klubovny, pracovny…), případně jiná 

ustanovení pro provoz prostor; 

b. dávat pozor na žhavé předměty – kamna, vařiče apod.; 

c. zákaz manipulace s elektrickým zařízením, pozor na rozbité zásuvky, vypínače; 

d. děti se nesmějí vyklánět z oken, pozor při manipulaci s okny; 

e. neběhat a neklouzat se mimo program, nesjíždět po zábradlí, neskákat ze schodů, nestoupat na 

židle a stoly; 

f. pozor na ostré hrany nábytku, uvolněné linoleum, koberec a parkety; 

g. udržovat pořádek v místnosti; 

H. dodržovat během akce kázeň a klid.. BEZPEČNOSTV TĚLOCVIČNĚ 

Bezpečnost v tělocvičně  

a. Dodržovat školní řád či obdobné ustanovení pro danou tělocvičnu; 

b. u každého nářadí musí být podávána záchrana; 

c. předem zkontrolovat stav nářadí, jež má být používáno; 

d. dbát na bezpečné rozestupy při cvičení; 

e. vhodné cvičební oblečení a obutí; 

f. pozor na hrany a rohy nářadí, na kluzkou podlahu, uvolněné parkety; 

g. dodržovat zvýšenou kázeň; 

h. zajistit stálou přítomnost dozoru v tělocvičně; 

i. pro míčové hry musí mít všechna světla i okna drátěnou ochranu; 

J. cvičení na nářadí je možno pouze s pedagogickou či trenérskou kvalifikací.. BEČNOSI A 

KH VMĚSTECH 

Bezpečnost při akcích ve městech  

a. Při pohybu na komunikacích a v ulicích dodržovat vyhlášku 99 o silničním provozu; 

b. před přesunem, soutěží či hrou seznámit účastníky s prostorem či trasou, seznámit účastníky 

se všemi pravidly; 

c. dbát na bezpečnost prostoru pro hry a soutěže (střepy, odpadky, staré železo, dřevo, ale i 

přehlednost apod.);  

d. při použití MHD dbát na klid ve vozidle, zajistit klid a pohodu pro ostatní cestující;  

e. při přecházení přes vozovku čekají vždy děti na pokyn vedoucího, skupina přechází najednou 

a pohromadě, vedoucí zajišťuje případné zastavení vozidel při přecházení komunikace;  

f. vyhýbat se osamělým místům, opatrnost při komunikaci s neznámými osobami, vést v 

patrnosti specifika zvláště u velkých měst – odlehlá místa, nebezpečí od morálně, mentálně či 

psychicky narušených osob;  

g. určit místo srazu pro případ, že se někdo při hře či přesunu ztratí;  

h. při předpokladu samostatného pohybu dětí předem děti důrazně poučit o možných 

nebezpečích;  

I. samostatný pohyb dětí po setmění není možný. EZPEČNO 



ST NA AKCÍPŘED AKCÍ 

a. U delších akcí (většinou nad 3 dny) je povinnost zpracovat program a organizační 

zajištění, které schvaluje vedení organizace; 

b. u akcí s 20 a více nezletilými účastníky, delších než 4 dny, se jedná o „Zotavovací 

akci pro děti a dorost“, na kterou se vztahuje v plném rozsahu vyhláška ministerstva 

zdravotnictví ČR číslo 185/90 Sb., doplněná a pozměněná vyhláškou ministerstva 

zdravotnictví ČR 445/92 Sb.; 

c. na akci s dětmi zajistit pokud možno účast nejméně dvou zodpovědných a pověřených 

pracovníků starších 18 let; 

d. znát předem prostředí, do kterého je akce plánována, vyvarovat se „výprav do 

neznáma“; 

e. předem zjistit fyzické, psychické a zdravotní možnosti dětí, přizpůsobit jim akci; 

f. pamatovat na zajištění noclehu (event. Možnost nouzové – mokré varianty) 

g. vzít v úvahu nejhorší možné změny počasí; 

h. na akci zajistit lékárničku první pomoci; 

i. zkontrolovat výstroj a výzbroj účastníků, včetně jejího uložení. 

 

2. OBECNÉ ZÁSADY 
a. dodržovat kázeň a disciplínu, poslouchat pokyny vedoucího; 

b. zjistit si předem zdravotní omezení dětí; 

c. pít vodu je možno pouze z nezávadných zdrojů, tj. jen se souhlasem vedoucího. Pozor, 

ani voda, kterou bez potíží pijí místní obyvatelé, se nemusí u dětí obejít bez 

zdravotních následků; 

d. poučit účastníky o riziku vztekliny – nedotýkat se žádných živých ani mrtvých zvířat; 

e. oznámit vedoucímu akce případné napadení zvířetem (i myší), uštknutí hadem, ale 

oznámit i klíště (encefalitida, borelioza); 

f. vytipovat děti alergické na bodnutí hmyzem, mít s sebou antialergikum; 

g. neochutnávat žádné rostliny a houby, s výjimkou lesních plodů, které jsou vedoucímu 

bezpečně známy; 

h. pozor na úžeh, úpal, podchlazení, omrznutí, zánět spojivek vzhledem k počasí a 

programu; 

i. při silném větru, bouřce apod. vyhledat bezpečný úkryt; 

j. zachovávat zásady čistoty a osobní hygieny; 

k. vyhýbat se nebezpečným místům (srázy, štoly, jeskyně, skládky, vojenské prostory 

apod.); 

l. dbát pokynů policie, pracovníků lesních správ a dalších orgánů včetně horské služby a 

státní ochrany přírody. 

 

3. PŘEPRAVA A PŘESUNY 
a. Vzít v úvahu možnost přepravy (kapacita autobusů a vlaků při hromadném odjezdu 

lidí na víkend či zpět); 

b. dbát na pořádek ve vozidlech (zákaz pohybu mimo určený vagón, vyklánění se z 

oken, stání u dveří apod.), chovat se slušně k cestujícím, dbát na čistotu a hygienu v 

dopravním prostředku; 

c. dbát na bezpečný nástup a výstup, na jeho bezpečnost a organizovanost (výstup na 

správnou stranu vlaku – na nástupiště, zapomenuté děti ve vozidle apod.); 

d. při chůzi v útvaru jít po levém chodníku či levé krajnici. Není-li na komunikaci 

krajnice, pak dodržet dvojstup po pravé straně vozovky, vepředu i vzadu osoba starší 



15-ti let, v případě snížené viditelnosti (tma, mlha) musí být útvar označen vepředu 

bílým a vzadu červeným světlem po obou stranách; 

e. pokud je to možné, používat značených přechodů, vozovka se přechází vždy kolmo; 

f. doprovod kolektivu má právo zastavit projíždějící vozidla; 

g. v terénu poskytovat dětem záchranu (potok, klády apod.); 

h. účastníky vždy seznámit se směrem, trasou a cílem túry; 

i. v horách vždy oznámit směr, trasu a cíl túry, počet účastníků a jméno vedoucího, trasu 

nikdy neměnit, pamatovat na možnost nečekaných komplikací (náhlá změna počasí, 

úraz účastníka apod.); 

j. pro jízdu na kolech, vodácké akce a podobné činnosti jsou zvláštní bezpečnostní 

předpisy a akce tohoto charakteru může konat pouze osoba pro tuto činnost 

kvalifikovaná; 

k. nepouštět jednotlivce do neznámého terénu na větší než bezpečnou vzdálenost; 

l. dbát na kázeň a disciplínu, mít stálý přehled o pohybu všech účastníků; 

m. v mlze zajistit bezpečný přesun kolektivu, neztratit spojení se všemi účastníky; 

n. přizpůsobit odpočinek a zastávky nejslabšímu členu skupiny; 

o. dodržovat normu zátěže dětí (orientačně věk + 2 km a věk: 2 kg); 

p. počítat s časovou rezervou pro nepředvídané situace. 

4. HRY A PROGRAM 
a. Při terénních hrách vymezit prostor, místo srazu, svolávací signál, stanovit délku 

trvání, poučit děti o možných nebezpečích; 

b. při bruslení a lyžování používat pouze veřejně zpřístupněná kluziště, sjezdovky, a 

běžecké tratě či cesty, nikdy se nepohybovat v neznámém terénu a mimo značené 

cesty; 

c. ověřit bezpečnost kluziště, sílu a pevnost ledu; 

D. pro horolezecký program, potápění a podobné činnosti jsou zvláštní bezpečnostní 

předpisy a akce s programem tohoto charakteru může konat pouze osoba pro tuto 

činnost kvalifikovaná. BEZPEČNOST PŘI OHNI, POŽÁRNÍ OCHRANA 

Bezpečnost při ohni, požární ochrana  

a. Oheň se smí rozdělávat pouze na povolených místech (majitel pozemku, okresní úřad) v 

dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů (vznikne-li požár, jde tedy vždy o porušení 

vyhlášky, neboť oheň nebyl v dostatečné – bezpečné vzdálenosti); 

b. při rozdělání ohně dávat pozor na vítr (jiskry), podklad ohně, který může chytnout či doutnat a 

způsobit požár třeba i po několika dnech (rašelina, kořeny, hrabanka, listí apod.), kameny z 

potoka (praskání), nekázeň (četné případy popálení při hraní si s ohněm – i požáry, popálení 

kapajícím igelitem, roztavenou pryskyřicí, pád do ohně při nekázni i v mikrospánku atd.); 

c. povinnost účastnit se likvidace požáru, ohlašovací povinnost; 

d. v místnostech neponechat bez dozoru rozpálená kamna, vařiče i jiné elektrické či žhavé 

zařízení, při odchodu zkontrolovat vypnutí všech spotřebičů; 

e. zákaz manipulace dětí s jakýmikoli hořlavými látkami I. a II. stupně, rozdělávání ohně a 

používání sirek pouze pod dohledem zodpovědné osoby; 

f. zákaz obsluhy vařičů dětmi; 

g. povinnost ohlásit i malý požár, který byl ihned uhašen, požárnímu inspektorátu; 

h. ohniště musí být ohraničeno nehořlavým materiálem; 

i. zahlazení a uhašení ohniště; 

j. nevhodnost kouření před dětmi, zákaz kouření v požárně nebezpečných místech – les apod. 

IX. BEZ 

 

PEČNOST PŘI KOUPÁNÍ 



Bezpečnost při koupání  

a. Koupání účastníků akce mladších 18-ti let je možno pouze se souhlasem a v přítomnosti 

pověřeného vedoucího staršího 18-li let; 

b. vysoký důraz na kázeň a pořádek; 

c. koupání je zakázáno 100m od mostů, přístavišť, vjezdů apod., v požárních bazénech, v 

chovných rybnících, v nádržích pro odběr pitné vody, u jezů – vyznačeno znaky; 

d. nesmí se přibližovat k plavidlům, lézt na plavební znaky apod.; 

e. dodržení hygienických předpisů pro koupání: 

o 6 – 10 účastníků na jednu plnoletou osobu; 

o koupaliště schválené OHES (Okresní hygienická a epidemiologická stanice); 

o plnoletý doprovod po celou dobu s dětmi ve vodě; 

o zákaz vstupu do vody po intenzivním pohybu či cvičení; 

o zákaz koupání před a po jídle; 

o koupání pouze za teplého počasí; 

o koupání ve vodě minimálně 20°C maximálně 30 minut; 

o pro děti nad 14 let a otužilejší minimálně 18°C maximálně 10 minut 

o pokud se koupe více než jeden oddíl, je nutno zajistit loďku se záchranným kruhem na 

10-ti metrovém laně, zdravotníka atd.; 

o pro neplavce vždy vyhrazený prostor a vesta; 

f. pokud má být zařazeno koupání, vždy musí být v plánu akce, či denním plánu tábora; 

g. s dětmi se koupat pouze na známých, ověřených místech, vedoucí jde do vody první a prověří 

bezpečnost. 

BEZPEČNOST PŘI BOUŘCE, OCHRANA PŘED ELEKTRICKÝM PROUDEM 

Bezpečnost při bouřce, ochrana před elektrickým proudem  

a. Při bouřce se vyhnout otevřeným pláním, osamělým stromům, alejím, kovovým předmětům; 

b. ukrýt se v pořadí: 

o ve velké kovové stavbě; 

o v obytné budově s hromosvodem; 

o v nechráněné budově; 

c. v budově uzavřít okna, dveře, vzdálit se od kamen a kovových předmětů; 

d. v terénu se ukrýt v údolí, v jeskyni, jámě, hustém lese, v nejhorším případě si lehnout na zem; 

e. při nejnutnějším pohybu se pohybovat pomalu, krátké kroky, při stání nohy u sebe; 

f. zákaz manipulace dětí s elektrickými zařízeními; 

g. zákaz lézt na sloupy, dotýkati se drátů i na zemi, nelézt ani na stromy v blízkosti elektrického 

vedení; 

h. nepouštět draky u elektrického vedení; 

i. vyhýbat se elektrickým zařízením – trafostanice apod. 

j. nemočit, ani nelít vodu z mostů nad železnicí s elektrickou trakcí; 

K. nedotýkat se postiženého elektrickým proudem, není-li vyproštěn z elektrického okruhuI 

PRÁCI S NÁŘADÍM 

Bezpečnost při práci s nářadím  

a. Pracovat vždy na určeném místě podle daných pokynů; 

b. účastníky poučit o riziku dané pracovní činnosti; 

c. vždy zajistit přítomnost zodpovědné osoby; 

d. vždy mít připravenu lékárničku první pomoci; 

e. veškeré nářadí musí být ostré, kvalitní a předem přezkoušena jeho správná funkce; 

f. nepoužívané nářadí a nástroje vždy bezpečně uložit (zabezpečit pád vibracemi, šlápnutí na 

hrábě apod.); 



g. dodržení kázně – s nářadím neběhat, neházet apod.; 

h. s ostrými nástroji pracovat směrem od těla; 

i. při sekání sekerou dbát na čistý a dostatečný manipulační prostor, sekera vždy mimo tělo 

(správný způsob osekávání klád), nikdo v blízkosti sekajícího; 

j. pozor na uvolněné nářadí (sekera, kladivo); 

k. štípat na pevném dřevěném podkladu (ne na zemi nebo na kameni); 

l. pozor na používaný materiál – barvy, hořlaviny, jedy apod.; 

m. pro práci s elektrickým nářadím je třeba zvláštní školení a pověření; 

n. nářadí podávat špicí či ostřím směrem k zemi 

O.  

 ZVBezpečnost při zvláštních činnostech  

a. Při větších sportovních akcích zajistit dostatečný počet rozhodčích, nejméně jednoho ke každé 

disciplíně, zdravotníka s lékárničkou, dostatečný odstup diváků od hřiště (organizátory), 

zvláště dostatečný prostor pro všechny vrhy a hody, čistotu a bezpečnost běžecké dráhy a 

doskočiště; 

b. používat náležité osobní ochranné pomůcky při činnostech, které to vyžadují; 

c. při exkurzích zabezpečit doprovod zodpovědného pracovníka, důsledně se řídit jeho pokyny. 

1. STŘELBA  
a. vedoucí nesmí provádět nepřikázanou manipulaci se zbraní, i když není nabitá; 

b. z malorážky lze střílet pouze na schválené střelnici, pod dohledem kvalifikovaného 

instruktora; 

c. u vzduchovky se počítá s dostřelem 20 m; 

d. za terči musí být vhodné pozadí, které neodrazí projektil (stráň, písek, prkna apod.); 

e. při střelbě vzduchovkou vše na povel, totéž u luku, malorážky, přísná kázeň; 

f. pro střelbu musí být vymezen prostor, v němž se nesmí nikdo pohybovat, ani náhodný 

chodec; 

g. před střelbou prověřit čistotu hlavně, aby nedošlo k roztržení; 

h. zbraň se nabíjí pouze na povel a to na určeném místě v poloze ke střelbě (hlaveň míří 

do stanoveného směru); 

i. při předávání zbraně se přesvědčit, zda není nabita; 

j. při odložení zbraně či změně polohy zbraň zajistit, u vzduchovek zlomit hlaveň a 

vyjmout střelu; 

k. k terčům lze jít po zabezpečení všech zbraní na povel vedoucího; 

l. nalezená munice se nesmí brát do ruky, nález ohlásit vedoucímu, či na nejbližší stanici 

policie či Místní úřad. 

2. NOČNÍ AKCE  
a. seznámit se s riziky nočního pohybu, dodržovat zvýšenou opatrnost; 

b. noční hry provádět pouze v bezpečném prostoru, který děti dobře znají, či je jinak 

zabezpečen; 

c. nebezpečí poranění ve tmě (terén, větve stromů, apod.); 

d. nebezpečí zabloudění; 

e. děti seznámit s riziky nočního pohybu, nestrašit je, hry zaměřit na akceptování tmy, 

event. I samoty jako něčeho samozřejmého, čeho se není třeba bát, ale je nutno 

dodržovat zvýšenou opatrnost (nevhodnost stezek odvahy u nezkušených dětí či příliš 

náročných drsných nočních her); 

f. u nočních tras zajistit četné kontroly vedoucích; 

g. děti zabezpečit píšťalkami a určit nouzový signál. 

 

 

Bezpečnost na táborech  



a. Každý tábor (tj. akce trvající déle než 4 dny s účastí více než 20 účastníků mladších 18-ti let) 

musí být zvláště schválena vedením organizace); 

b. každého tábora se musí zúčastnit nejméně 2 plnoleté osoby ve funkcích vedoucí tábora 

(eventuálně kumulováno s funkcí hospodáře) a zdravotník (kurs ČSČK, SZŠ, 3 semestry FVL 

nebo lékař); 

c. výběr tábořiště podléhá vyhlášce ministerstva zdravotnictví ČR č. 185/90 Sb., doplněné a 

pozměněné vyhláškou MZ ČR 445/92 Sb., podle kterých jsou stanoveny podmínky: 

o suchý a bezprašný pozemek chráněný vzrostlou zelení, nezamořený hmyzem, 

zabezpečený proti vstupu hospodářského zvířectva, tábořiště chráněné od zdrojů 

znečištění ovzduší a hluku, mimo pásma ochrany vodních zdrojů, v dostatečné 

vzdálenosti od komunikací, ale s dobrou přístupovou cestou; 

o tábořiště není možné umísťovat v nadmořské výšce nad 800 metrů nad mořem, v 

dosahu možného pádu větví či stromů, v rezervacích či jejich ochranných pásmech, na 

zemědělské půdě určené k zemědělské výrobě, v ochranných pásmech státních drah a 

elektrického vedení, na pozemcích patřících ke korytu vodních roků, pod skalami, na 

vrcholcích kopce či v dolíku bez přirozeného odtoku vody; 

o v blízkosti tábora musí být zdroj nezávadné pitné vody v objemu cca 40-50 l na osobu 

a den; 

d. schválení objektu pro tábor (stálý, zimní apod.) je podmíněno požadavky minimálně 3m2 na 

osobu v ložnicích s přirozeným větráním a přístupem denního světla, minimálně 1m2 na 

osobu ve směně pro kapacitu jídelny, 1 kohout či umyvadlo na 5 účastníků v umývárně s 

omyvatelnou podlahou a stěnami do výše minimálně 150 cm, s krytým dělením pro chlapce a 

dívky, s teplou vodou, pro dívky hygienický koutek, záchody odděleně pro chlapce a dívky v 

počtu daném hygienickou normou a podobně; 

e. schvalování tábora probíhá na základě předložených podkladů – povolení majitele pozemku či 

objektu, místního úřadu, souhlasu majitele lesa s odběrem dřeva, oznámení OHES, místně 

příslušnému pediatrovi a policii, předložení rámcového plánu tábora, denního režimu, 

táborového řádu, rozpočtu apod.; 

f. další předpisy jsou stanoveny Vyhláškou ministerstva zdravotnictví ČR číslo 185/90 Sb., 

doplněné a pozměněné vyhláškou ministerstva zdravotnictví ČR 445/92 Sb. a směrnicemi 

pořádající organizace pro pořádání táborů, důležité zásady jsou: 

 zákaz narušování půdního krytu; 

 zákaz vypalování křovin, stařiny či plevele; 

 návštěvy rodičů jsou z pedagogických, zdravotních a hygienických důvodů zakázány; 

Předčasný odjezd či opuštění tábora účastníkem je možné jen na písemnou žádost rodičů. 

PONNOSTI ČLENA ORGANIZACE ČI ČLENA JEJÍ SLOŽKY ŠŤOVÁNÍ 

BEZPEČNOSTI PRÁCE 

Povinnosti pedagogů při zajišťování bezpečnosti práce  

a. Absolvovat příslušná školení, potvrdit znalost předpisů podpisem; 

b. dodržovat stanovené zásady bezpečnosti práce, pokyny a nařízení k ochranně zdraví a 

bezpečnosti; 

c. v případě pochybnosti či nedostatků ve znalostech si vyžádat od organizace pokyny, upřesnění 

či radu k bezpečnému postupu; 

d. při plánování akcí s jízdou na kole, na lodích, s použitím elektrického nářadí a při dalších 

plánovaných činnostech, které nejsou upřesněny základními předpisy a školením bezpečnosti 

práce si vyžádat speciální proškolení; 

e. dodržovat přesně příkazy a nařízení organizace k ochraně zdraví a bezpečnosti práce; 

F. v případě zjištění jakýchkoli závad a skutečností, které by mohly ohrozit bezpečnost, učinit 

okamžité kroky a ihned informovat vedení organizace. GANIZACE A ČLENŮ VEDENÍ 

SLOŽEE 



Povinnosti členů vedení organizace a členů vedení složek organizace při zajišťování bezpečnosti 

práce  

a. Seznámit ověřitelně všechny účastníky akce (členy svého svěřeného kolektivu) s obecnými 

zásadami bezpečné práce; 

b. poučit účastníky akce (členy svého svěřeného kolektivu) o bezpečnosti a možných rizikách 

činnosti (hry, soutěže, přesunu atd.) před započetím této činnosti. 

Povinnosti organizace při zajišťování bezpečnosti práce  

a. Zodpovídá za vytváření podmínek pro bezpečnou práci členů organizace, i dalších účastníků 

svých akcí;  

b. zodpovídá za všeobecné proškolení všech členů organizace, i členů složek organizace v 

rozsahu dle jejich činnosti;  

c. zodpovídá, že s dětmi nepracuje žádná osoba, která k tomu nebyla pověřena;  

d. zodpovídá za proškolení pověřených členů organizace a jejích složek ve speciálních oblastech 

činnosti, kterou plánují s kolektivem vykonávat;  

e. o vykonaných školeních vede přehledné záznamy s datem a podpisy proškolených členů 

organizace a složek – deník bezpečnosti práce;  

f. kontroluje plány činností kolektivů i jejich vlastní činnost a zakazuje či omezuje činnosti, pro 

které není její vedoucí způsobilý, činnosti vyžadují zvláštní proškolení, kterým vedoucí 

činnosti neprošel a činnosti, jež jsou pro daný kolektiv nebezpečné a nevhodné;  

g. za dodržování povinnosti organizace zodpovídá vedoucí organizace, vedení organizace a 

pověření vedoucí složek či činností.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 1: 

Poučení žáků o BOZP, PO a ochraně majetku před lyžařským výcvikem  

 

Školní rok ………………. 

Třída……………………. 

Poučení provedl:……………………………………………(jméno, podpis) 

Datum: …………………….. 

 

 

Před odjezdem 

1) Pro účast na sportovním kurzu je nutné odevzdat potvrzení o zdravotní způsobilosti a 

bezinfekčnosti. Dále musí mít každý žák u sebe průkaz zdravotní pojišťovny 

2) Povinnost seřízení bezpečnostního vázání lyží (předložení potvrzení servisu nebo čestného 

prohlášení zákonných zástupců) 

3) Povinnost držet se ve skupině při přesunu 

4) Zákaz nošení ozdobných a jiných předmětů, které mohou způsobit zachycení či zranění 

(náramky, hodinky, náušnice, piercing, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky apod.) 

5) Nutnost vhodného vybavení (oděv, boty, lyže, ochranná lyžařská přilba!, páteřní ochrana, 

apod.) 

6) Chování žáků v případě úrazu (kam jít, komu úraz nahlásit, umístění lékárničky) 

 

Chování v autobuse a při vystoupení z autobusu 
1) Během jízdy budu sedět na svém místě 

2) V případě přestávky se budu řídit pokyny vedoucího zájezdu, popř. řidiče 

3) Budu dodržovat časový plán 

4) Při vystupování z autobusu a při pohybu na parkovišti a komunikacích budu dbát o svou 

bezpečnost a řídit se pravidly silničního provozu 

5) Mimo autobus se budu zdržovat pouze na předem určených místech 

 

Chování v penzionu, hotelu 
1) Budu dodržovat domácí (hotelový) řád 

2) Budu dodržovat pořádek ve společných prostorách i na pokoji 

3) Budu dodržovat zákaz kouření a dodržovat protipožární předpisy 

4) Budu dodržovat časový režim dne a nebudu opouštět penzion (hotel) bez vědomí 

instruktora/učitele 

5) Budu se chovat slušně, abych neobtěžoval a nerušil ostatní návštěvníky, a dodržovat noční klid 

Chování při pohybu na sjezdových tratích 

1) Vždy se budu řídit pokyny svého instruktora/učitele, vždy zastavím nebo počkám  na 

smluveném  místě 

2) Nikdy se nevzdálím ze svého družstva bez vědomí instruktora/učitele 

3) Při jízdě na lyžařském vleku nebo na lanovce budu dodržovat přepravní řád 

4) Před zahájením jízdy z kopce se vždy podívám nad sebe, abych nevjel(a) do cesty jinému lyžaři 

a tak neohrozil(a) jeho ani sebe 

5) Při sjíždění budu jezdit opatrně, nebudu riskovat a přeceňovat své síly 

6) Nebudu zbytečně zastavovat na exponovaných místech, zastavím na širokém přehledném úseku 

a u kraje sjezdovky 

7) Budu se zásadně pohybovat na značených sjezdových tratích a nebudu vyjíždět mimo jejich 

značení 

8) Budu dodržovat pokyny Horské služby a respektovat výstražné značky 

Po celou dobu zájezdu 

1) budu dodržovat školní řád 

2) nebudu kouřit, pít alkoholické nápoje a nebudu užívat omamné látky 

3) budu dodržovat pravidla slušného chování 

 

 



Bezpečnostní pravidla na sjezdovkách 

Ačkoliv jsou sjezdové tratě v zahraničí zpravidla méně frekventované než u nás, lyžuje se prakticky bez 

front u vleku, sjezdovky jsou široké, perfektně upravovány a opatřeny ochrannými sítěmi a matracemi, 

stále dochází v některých případech k úrazům v souvislosti s nedodržováním bezpečnostních zásad 

pohybu na sjezdových tratích. 

 

Připomínáme! 

 

o před zahájením výcviku doporučujeme zařadit prohřívací cvičení a rozcvičení všech částí těla a 

kloubních spojení 

o před rozjetím zkontrolujte svah nad sebou 

o zastavujte a stůjte vždy na okraji sjezdovky  

o nikdy nebrzděte nad místem, kde je překážka či člověk, zastavujte vždy pod a to tak, abyste dojížděli 

obloukem, nikdy ne v blízkosti překážek či dalších osob 

o nezdržujte se uprostřed sjezdovky či na nepřehledných úsecích, např. pod terénními zlomy 

o pro rychlejší jízdu si vybírejte přímé a přehledné úseky bez překážek 

o jezděte řízenou jízdou, kdykoliv musíte být schopni změnit směr vaší jízdy, popř. zastavit; 

o stále sledujte situaci kolem sebe a hlavně před sebou, pokud někoho objíždíte, jeďte obloukem, 

v dostatečné vzdálenosti od něj, s tím, že musíte být připraveni i na jeho jakýkoliv nepředvídatelný 

pohyb; 

o je nutné mít lyže v řádném technickém stavu, Alpinboardy a Shorties (krátké lyže) opatřeny 

pojistnými řemeny.  

o V zájmu bezpečnosti doporučujeme lyžařskou přilbu popř. chránič páteře (snowboard) 

o Vyvarujte se srážce na sjezdovce: 

o děti mají přednost; 

o za případný střet je odpovědná vždy osoba, která je výše na svahu; 

o pokud jedete hodně zavřené oblouky, kontrolujte v druhé polovině oblouku i svah nad 

sebou; 

o V zahraničí na sjezdovkách hlídá bezpečnost POLICIE, pokud do někoho narazíte nebo jej zraníte 

či jinak ohrozíte, je to klasifikováno jako útok a obecné ohrožení, a šetřeno jako trestný čin. Počítejte 

s tím, že budete vyslýcháni a poté souzeni; 

 

Svým podpisem stvrzuji, že na lyžařském zájezdu konaném ve dnech ………………budu dodržovat 

všechna pravidla bezpečnosti a chování jak jsou uvedena výše 

 

 jméno podpis  jméno podpis 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

 

 

Pozn.: Pokud není některý z žáků třídy přítomen tomuto poučení, musí být poučen dodatečně. 

V tom případě je u jeho podpisu uvedeno i datum podpisu. 

 

 

 

 



Příloha 2:  Formulář k lyžařskému kurzu (návratka  pro rodiče): 

 

Potvrzení o seřízení vázání 

 

Prohlašuji, že lyžařské vázání pro ___________________________ bylo odborně seřízeno a odpovídá 

parametrům pro jeho bezpečné fungování při lyžování  pro výše uvedenou osobu. 

 

Datum: _______________         Podpis zákonného zástupce: __________________________                                                 

 

                

 

Prohlášení o zdravotním stavu 

 

 Prohlašuji, že můj syn /dcera…….......................................... 

ze třídy..............nar........................ 

je zdravotně způsobilý zúčastnit se lyžařského kurzu a v poslední době nepřišel do styku s 

nakažlivými chorobami. Bude mít s sebou léky, pokud nějaké pravidelně užívá, a oznámí to 

vedoucímu kurzu 

 

Alergie na: ………………………………………………….. 

                  

Dne...............................                                                       .......................................... 

                                                                                           Podpis zákonného zástupce 



Příloha 3: 

Poučení žáků o BOZP, PO a ochraně majetku před vícedenní exkurzi nebo zahraničním 

sportovním kurzem 

Školní rok ………………. 

Třída……………………. 

Poučení provedl:……………………………………………(jméno, podpis) 

Datum: …………………….. 

 

 

1) Pro účast na sportovním kurzu je nutné odevzdat potvrzení o zdravotní způsobilosti a 

bezinfekčnosti. Dále musí mít každý žák u sebe průkaz zdravotní pojišťovny 

2) Nutnost ukázněného chování po celou dobu kurzu, dodržování pravidel bezpečnosti v ubytovacím 

zařízení 

3) Povinnost držet se ve skupině při přesunu 

4) Dodržování stanoveného režimu dne a pokynů vydaných pro dobu nočního klidu 

5) Zákaz použití alkoholických nápojů a kouření 

6) Zákaz koupání mimo vyhrazený prostor a bez dozoru vedoucích 

7) Zákaz nošení ozdobných a jiných předmětů, které mohou způsobit zachycení či zranění (náramky, 

hodinky, náušnice, piercing, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky apod.) 

8) Nutnost vhodného vybavení (oděv, boty, apod.) 

9) Chování žáků v případě úrazu (kam jít, komu úraz nahlásit, umístění lékárničky) 

 

Chování v autobuse a při vystoupení z autobusu 
1) Během jízdy budu sedět na svém místě 

2) V případě přestávky se budu řídit pokyny vedoucího zájezdu, popř. řidiče 

3) Budu dodržovat časový plán 

4) Při vystupování z autobusu a při pohybu na parkovišti a komunikacích budu dbát o svou bezpečnost 

a řídit se pravidly silničního provozu 

5) Mimo autobus se budu zdržovat pouze na předem určených místech 

 

Chování v kempu, penzionu, hotelu 
1) Budu dodržovat domácí (hotelový) řád 

2) Budu dodržovat pořádek ve společných prostorách i na pokoji (v chatce) 

3) Budu dodržovat zákaz kouření a dodržovat protipožární předpisy 

4) Budu dodržovat časový režim dne a a budu se pohybovat pouze ve vymezeném prostoru ubytování. 

Tento prostor mohu opustit pouze se souhlasem učitele/ instruktora 

5) Budu se chovat slušně, abych neobtěžoval a nerušil ostatní návštěvníky, a dodržovat noční klid 

 

 

 

 

Potvrzuji svým podpisem, že jsem absolvoval (a) poučení o BOZP a že jsem poučení rozuměl 

(a): 

(následuje tabulka s podpisy).  



Příloha 4:  

Formulář ke sportovně-turistickému kurzu v zahraničí (návratka pro rodiče): 

 

Prohlášení zákonných zástupců žáka 

 

Souhlasím s tím, aby můj syn (dcera) ………………………………………..se zúčastnil (a) ve dnech 

………………. sportovně-turistického kurzu v Chorvatsku. 

 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil studentovi……………………………… 

 

narozenému………………. změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění a okresní 

hygienik ani ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by v posledních 

dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Jsem si vědom(a) 

právních následků, které by mě postihly, kdyby toto prohlášení bylo nepravdivé. 

 

Alergickou reakci má na …………………………………     a nezapomene s sebou vzít tyto léky 

…………………………………………………………………………………………….  

 

Potvrzuji, že syn (dcera) umí plavat a uplave bezpečně min. 200m 

 

.  

V……………….dne…………………….                                         ………………………. ……. 

 

                                                                                               Podpis zákonných zástupců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha: 

 

Pracovní doba zaměstnanců SVČ. 

 

Stanovení pracovní doby.  

 

S účinností ode dne 1. 1. 2015 stanovuji: 

 

Dle § 85 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, stanovuji pružné rozvržení pracovní doby 

nerovnoměrně rozložené do 5 pracovních dní pondělí až pátek ve čtyřtýdenním pracovním období 

s pevnou částí pracovní doby vždy od 10.00 do 14.00 a volitelnou částí pracovní doby vždy od 8.00 do 

10.00 a 14.00 do 19.00, aby celková doba práce žádný den nepřesáhla 12 hodin. Přestávku v práci zařadí 

zaměstnanec nejdéle po 6 hodinách práce v trvání nejméně 30 minut. Dle §88 ZP, poskytnuté přestávky 

v práci na jídlo se nezapočítávají do pracovní doby. 

 

Pro případy, kdy se neuplatní pružné rozvržení pracovní doby, stanovuji pevné rozvržení pracovní doby 

do směn ve dnech pondělí až pátek v trvání 8 hodin od 8:00 do 16:30 s přestávkou od 12:00 do 12:30. 

Toto uplatnění je zásadní při pracovní cestě, §85 ZP. 

 

 

 

V Kaznějově dne 1. 1. 2015                                                         Bc. Eva Tischlerová 

                                                                                                ředitelka SVČ RADOVÁNEK 

 

 

Pracovní doba plně zaměstnaných pracovníků SVČ trvá 40 hodin týdně. O rozvržení pracovní doby 

rozhodne po projednání s pracovníky ředitelka. Pokud si to vyžadují provozní podmínky SVČ nebo 

oprávněné zájmy zaměstnance, může ředitelka stanovit pracovní dobu individuálně. Pracovní doba 

ředitelky musí být stanovena tak, aby byla přítomna v SVČ v době provozu. Není - li to možné, 

zastupuje ředitelku zástupkyně, případně službu vykonávající pedagog. Pracovní doba pracovníků je 

pružná dle §85 ZP dost.3, uplatněna jako pružné čtyřtýdenní pracovní období, při němž si 

zaměstnanec sám volí začátek a konec směn v rámci volitelné pracovní doby a je povinen v období 

čtyř po sobě jdoucích týdnů odpracovat pracovní dobu připadající podle rozvržení týdenní pracovní 

doby na toto čtyřdenní období, nebo pevně stanovená (rovnoměrně rozvržená). 

Časové úseky pracovní doby jednotlivých zaměstnanců upravuje dokument – Pracovní doba 

zaměstnanců SVČ.K případnému výkonu práce přesahujícímu čtyřtýdenní pracovní dobu se nepřihlíží, 

pokud nejde o povolenou práci přesčas. 

O práci přesčas nejde, pokud zaměstnanec konal práci nad stanovenou dobu připadající na čtyřtýdenní 

pracovní období a ředitelka mu práci přesčas nenařídila.  

Mezi dva úseky volitelné pracovní doby je vložen časový úsek, v němž je zaměstnanec povinen být na 

pracovišti ´=základní pracovní doba. Volitelná pracovní doba nesmí přesáhnout 12 hodin a určí ji na 

začátku školního roku ředitelka, spolu se základní pracovní dobou.  

Pedagogové jsou s volitelnou i základní pracovní dobou seznámeni a je vyvěšena na nástěnce u 

docházkové knihy.  

Pokud pracovník opustí pracoviště, budovu SVČ, i ze soukromých důvodů, je povinen se zapsat do 

knihy odchodů a příchodů a případně délku přerušení pracovní doby zaznamenat při ukončení prac. 

činnosti do docházkové knihy. Přestávky v práci se nezapočítávají do pracovní doby. Odchody 

z budovy se během pracovní doby hlásí v recepci, kde recepční dohlíží na to, aby byly odchody 

zapsány v knize odchodů i s důvodem odchodu, případně s poznámkou soukromě. 

Celodenní práce mimo budovu se zapisuje předem do evidence docházky – personisu. V případě 

nemoci je pracovník povinen podat neprodleně zprávu svému nadřízenému. 

Pokud pracovník neodpracoval předepsaný rozsah hodin připadající na čtyřtýdenní období z důvodů 

překážek zaměstnance, je zaměstnanec povinen napracovat tuto neodpracovanou část pracovní doby 

do konce následujícího měsíce, v případě přetrvávajících překážek po jejich odpadnutí. Začátek a 



konec pracovní doby si volí pedagogický pracovník sám vzhledem k plnění pracovních povinností 

v rámci volitelné pracovní doby. Je však povinen odpracovat v pracovní dny minimálně 2 hodiny. 

Každý pracovník má stanovenou základní pracovní dobu na příslušný školní rok a je s ní seznámen na 

začátku školního roku. 

Ve zvláštních, odůvodněných  případech, může zaměstnanec požádat ředitelku o čerpání náhradního 

odpočinku celý den, pokud vykonával pracovní činnost v sobotu, neděli nebo v den pracovního volna. 

 

V pracovní době stanovené obecně závaznými právními předpisy konají pedagogičtí pracovníci: 

 

 přímou vyučovací činnost nebo přímou výchovnou činnost 

 práce související s touto činností. 

 

(2) Pracemi souvisejícími s přímou vyučovací nebo výchovnou činností se rozumějí zejména přípravy 

na činnost v zájmovém útvaru (ZÚ), organizace a příprava akcí, pobytů, individuální činnost a další 

činnosti zájmového vzdělávání. Příprava učebních pomůcek, vedení předepsané pedagogické 

dokumentace a dále práce, které vyplývají z organizace vzdělávání  

a výchovy v DDM, jako například dozor nad účastníky při akcích organizovaných DDM, spolupráce 

s ostatními pedagogickými pracovníky, spolupráce se zákonnými zástupci účastníků, nezbytná 

odborná péče o klubovny a další zařízení sloužící potřebám zájmového vzdělávání, účast na 

poradách svolaných ředitelkou DDM, studium, účast na různých formách dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 

(3) Při plném pracovním úvazku pedagogický pracovník DDM vykonává přímou pedagogickou 

činnost pravidelným vedením nejméně 2 výchovných skupin v rozsahu nejméně 6 hodin týdně, 

ředitel vedením 1 výchovné skupiny v rozsahu 2 hodin týdně. Další rozsah přímé pedagogické 

výchovné práce je obsahem Vnitřní směrnice č.12, o rozsahu přímé výchovné činnosti 

pedagogických pracovníků. 

 

(4) Přímou vzdělávací činnost nebo výchovnou činnost rozvrhne pedagogickému pracovníkovi na 

začátku školního roku ředitelka na pracovní dny v týdnu. V odůvodněných případech lze tyto 

činnosti rozvrhnout jinak.  

(5) Pedagogický pracovník, který nemá rozvrženou přímou vyučovací nebo výchovnou činnost na 

všechny pracovní dny v týdnu, koná pouze práce související v souladu s tímto vnitřním řádem. 

Přímá pedagogická činnost a související činnosti jsou evidovány v docházce zaměstnanců DDM. 

(6) Nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce se poskytuje přestávka na jídlo a oddech v celkové délce 

nejméně 30 minut. Tato přestávka se nezapočítává do pracovní doby. Jde-li o práce, které nemohou 

být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení práce zajištěna v rámci pracovní doby 

přiměřená doba na jídlo a oddech. Dobu přestávek na konkrétních pracovištích určí ředitelka po 

projednání s pracovníky s přihlédnutím k místním podmínkám. 

(7) Jednotliví pracovníci vedou evidenci své pracovní doby, v docházkovém listu. Kontrolu 

odpracovaných hodin, přímé práce pedagogů a evidenci případné práce přesčas provádí pověřený 

pracovník dle vnitřních směrnic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


