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1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Úvodní ustanovení
•

Vnitřní řád Střediska volného času Mozaika Polička ( dále jen SVČ) upravuje
organizační strukturu a řízení, formy a metody práce SVČ, práva a povinnosti
pracovníků SVČ a účastníků činnosti SVČ.

•

Vnitřní řád je základní normou SVČ jako organizace ve smyslu zákoníku práce
(dále jen ZP), zabezpečuje realizaci především zákona č.561/2004 (školský
zákon) a vyhlášky 163/2018 Sb. o zájmovém vzdělávání a je závazný pro
všechny pracovníky a to bez výjimky.

Postavení a poslání SVČ
•

SVČ Mozaika bylo zřízeno k 1.1.2003 Městem Polička jako příspěvková
organizace zřizovací listinou schválenou 12.12.2002. SVČ je zařazeno do sítě
škol a školských zařízení na základě rozhodnutí Krajského úřadu
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Pardubického kraje.

•

SVČ je v síti školských zařízení veden pod kódem 600 101 011, IČO - 75007959

•

SVČ uskutečňuje zájmové vzdělávání pro děti, žáky, studenty, pedagogické
pracovníky a další fyzické osoby.

•

SVČ vykonává činnost po celý školní rok. Pro zajištění plánované činnosti je
otevřeno podle potřeby i o sobotách a nedělích a o svátcích.

Formy zájmového vzdělávání
- příležitostná zájmová , výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně možnosti
přípravy na vyučování
- pravidelná zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně možnosti
přípravy na vzdělávání
- táborová činnost a další obdobná činnost
- osvětová činnost včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a
studenty, popřípadě i další osoby, a činnost vedoucí k prevenci rizikového chování a
výchova k dobrovolnictví
- individuální práce , zejména vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a
studentů
- otevřené nabídky spontánních činností
- vzdělávací programy navazující na rámcové vzdělávací programy škol
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Cílové skupiny děti (předškolní věk) žáci
(základní a střední školy) studenti (vyšší
odborné školy) zákonní zástupci
nezletilých dětí učitelé Mš, ZŠ, SŠ,
vychovatelky ŠD a ŠK zdravotně
postižené děti a mládež další fyzické
osoby

2. ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ
•

V čele SVČ jako právního subjektu stojí statutární zástupce – ředitelka SVČ.

•

SVČ se člení na oddělení: příležitostných akcí
zájmové činnosti pravidelné public
relations
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•

Pedagogové volného času v souladu s náplní práce a v rámci pravomocí
stanovených ředitelkou SVČ organizují činnost

svěřeného oddělení. Plní

pracovní úkoly podle pracovního řádu, Školního vzdělávacího programu a
ročních plánů.

•

Jednoho

z ostatních

vedoucích

pracovníků

pověřuje

ředitelka

svým zástupcem.
Zastupitelnost není trvalá, zastupuje ředitelku

pouze v případě její

nepřítomnosti a zastupitelnost je omezená. Právo na příplatek mu náleží až po
4 týdnech nepřítomnosti ředitelky.
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ředitelka

oddělení
pravidelné
činnosti

oddělení
příležitostných
akcí

( pedagog)

( pedagog)

externí
vedoucí ZK
a kurzů

externisté
pořádání
akcí

Public
relations

pedagog
(pedagog)

Externisté
DDH a
lektoři VP

Účetní,
správce
rozpočtu

uklizečka
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3. ŘÍZENÍ
Statutární

orgán

SVČ

Ředitelka

pověřuje svého zástupce.
•

Upřesňuje koncepci výchovně vzdělávacích aktivit SVČ.

•

Ředitelka řídí ostatní pracovníky SVČ a koordinuje jejich práci při zajišťování
činnosti

jednotlivých

oddělení.

Koordinace

se

uskutečňuje

zejména

prostřednictvím porad a individuálních jednání se zaměstnanci SVČ.
•

Jedná ve všech záležitostech jménem SVČ, pokud nepřenesla svoji pravomoc
na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních.

•

Zabezpečuje řádné seznámení všech pracovníků s vnitřním řádem, pracovním
řádem, pokyny, směrnicemi a předpisy k zabezpečení PO a BOZP. Dbá na to,
aby každý pracovník znal své úkoly, svá práva a povinnosti a byl soustavně
informován o cílech zařízení, o stavu jejich plnění i o vzniklých problémech.

•

Hodnotí jednání pracovníků, pracovní postupy, pracovní výsledky a kázeň.

•

Rozhoduje o majetku a o ostatních prostředcích svěřených SVČ, o hlavních
otázkách hospodaření, mzdové politiky a zajišťuje účinné využívání prostředků
hmotné zainteresovanosti k diferencovanému odměňování pracovníků podle
výsledků jejich práce. Hospodaří s prostředky FKSP.

•

Za dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze SVČ související s činností
oddělení odpovídají vedoucí oddělení, ředitelka provádí kontrolu namátkově.

•

Schvaluje organizační strukturu SVČ.
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•

Plánuje a schvaluje další vzdělávání interních i externích pracovníků.

•

Závazné obecné pokyny dlouhodobého charakteru vydává formou směrnic a
příkazů. Závazné obecné pokyny krátkodobého charakteru formou úkolů
uvedených v zápisu z porady. Provozní porady se konají jednou za měsíc, kde
se koordinuje hlavní činnost, stanovují úkoly zaměstnanců, hodnotí plnění
úkolů z předchozích období, upřesňují aktivity na další měsíc, upřesňují přenos
informací v oblasti školství. Operativní poradu svolávají i vedoucí oddělení při
zajištění aktivit, na kterých se společně podílejí ostatní spolupracovníci. Na
provozních poradách se řeší aktuální problematika provozu. Řešitelské porady
jsou svolávány dle potřeby a řeší se na nich otázky týkající se dalšího rozvoje
SVČ, návrhů zlepšení činnosti oddělení, návrhů na rozšíření služeb SVČ,
evaluace, změny apod.

Pracovníci SVČ
•

Kompetence pracovníků jsou stanoveny v pracovních náplních.

•

Pracovní náplně jsou členěny tak, aby z nich vyplynulo komu je pracovník přímo
podřízen.

•

V případě nepřítomnosti ředitelky v SVČ jsou podřízeni pověřené zástupkyni.

•

Vedoucí oddělení odpovídají za organizaci písemného styku podle spisového
řádu a předpisu o oběhu účetních dokladů, za obsahovou a věcnou správnost
všech písemných materiálů předkládaných oddělením, za vyřizování stížností,
oznámení a podnětů týkajících se jejich oddělení.

•

Zaměstnanci jsou povinni absolvovat další vzdělávání podle plánu dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků.

V SVČ pracují:
9
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1.
2.

Pracovní pozice
ředitelka
pedagog volného času

3.
4.
5.

pedagog volného času
pedagog volného času
pedagog volného času

6.
7.
8.

Účetní-správce rozpočtu
uklizečka
externisté
•

kompetence
Péče o keramickou dílnu, výukové
programy a akce, výzdoba interiérů a
výloh
oddělení příležitostné akce
oddělení pravidelné činnosti
PR , spisová služba, provoz DDH, VP, IT
technik

Specializované úkoly a činnosti ( jedná se zpravidla o vedení zájmových
kroužků, kurzů, akcí a výukových programů), které nemohou zabezpečit interní
pracovníci, provádějí pracovníci na základě dohod o provedení práce. Označují
se běžně jako externí pracovníci. Počet externích pracovníků stanoví dle
potřeby vedoucí oddělení po dohodě s ředitelkou. V SVČ pracují i dobrovolní
pracovníci, převážně při pořádání velkých akcí pro veřejnost.

•

Každý pracovník je povinen udržovat na svém pracovišti pořádek, ukládat své
písemnosti a pomůcky na k tomu určené místo.
Všechny uzamykatelné stoly a skříně je povinen uzamykat, rovněž tak
kanceláře a sklady. Klíče od místností je pak každý povinen uložit na předem
určené místo.

Pracovní doba
•

plně zaměstnaných pracovníků je 40 hodin týdně

•

pracovní doba je nepravidelně rozvržena

•

v souladu s pracovním řádem stanoví ředitelka rozvrh pracovní doby
jednotlivým pracovníkům tak, aby byla zabezpečena plánovaná činnost i ve
večerních hodinách a ve dnech pracovního klidu
10
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•

skutečný příchod a odchod se zapisuje do docházkového listu, kde jsou
pracovníci povinni vyznačit veškeré přerušení pracovní doby

•

k plnění pracovních úkolů mimo pracoviště musí být pracovník vyslán
ředitelkou, kterou ihned po návratu informuje o výsledku. Viz. Směrnice pro
poskytování a účtování cestovních náhrad

•

zaměstnanci

zapisují plán pracovní doby na následující týden do plánu

pracovní doby každý pátek
•

pracovník je povinen zorganizovat si práci tak, aby mohla být vykonávána v
normální pracovní době

•

pracovník je povinen evidovat přímou výchovnou práci ve své měsíčním
výkazu, její výši stanoví ředitelka

•

zařazování a oceňování pracovníků se obecně řídí aktuálním nařízením vlády
o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších
organizací a podrobnosti jsou stanoveny ve Vnitřním platovém předpisu SVČ a
pravidlech pro přidělování osobního ohodnocení

Dovolená, osobní překážky v práci
•

dovolenou pracovníkům uděluje ředitelka po jejich předchozí žádosti, na měsíce
červenec a srpen vypracovává v červnu plán čerpání dovolených

•

obdobně se postupuje, žádá-li pracovník o pracovní volno z důvodů důležitých
osobních překážek v práci

•

náhradní volno přísluší pedagogickým pracovníkům za přesčasovou práci
konanou o sobotách a nedělích

•

návštěvu lékaře povoluje ředitelka svým podpisem na "propustce", která se
přikládá k docházkovému listu, čas odchodu a příchodu pracovník
zaznamenává v docházkovém listu
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•

pozdější příchod do zaměstnání nahlásí pracovník den předem ředitelce,
pozdní příchod předem neohlášený se pokládá za porušení pracovní kázně, za
porušení pracovní

kázně se rovněž pokládá opožděné zahájení činnosti

zájmových kroužků, neuskutečnění akce zaviněné pracovníkem apod.
•

nemůže-li se pracovník dostavit do zaměstnání z důvodu překážky v práci, je
povinen to neprodleně oznámit ředitelce, po návštěvě lékaře předloží potvrzení
o ošetření, doklad o nástupu pracovní neschopnosti (popř.ošetření člena rodiny)
doručí ředitelce co nejdříve

Příprava na pracovní činnost
Všichni pracovníci mají povinnost se na svou výchovně vzdělávací činnost
odpovídajícím způsobem připravit.
Souhlas s činností vydává ředitelka nebo zástupce. Obě mají právo při vážných
nedostatcích činnost nepovolit nebo vrátit přípravu k přepracování.

Zájmové kroužky:
kalkulace ceny roční
plán činnosti
nákup a příprava pomůcek a materiálu zhodnocení činnosti, návrhy a náměty na
zkvalitnění činnosti v novém školním roce Příležitostné akce: rozpočet akce
program akce matice odpovědnosti mediaplán akce vyúčtování
hodnocení akce, zpětná vazba od účastníků
Tábory
Rozpočet tábora + povinná dokumentace.

4. HOSPODAŘENÍ
•

Úkoly spojené s finančním řízením vykonává ředitelka.
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•

Účetní agendu týkající se provozu SVČ vede v plném rozsahu účetní SVČ.

Úplaty za služby:
Zájmové kroužky
Při stanovení výše úplaty za zájmový kroužek se vychází z kalkulací.
Na základě správního řízení může ředitelka platbu snížit nebo úplně prominout dle §
11 vyhlášky 163/2018 Sb.
Úplata za zájmové kroužky se platí na začátku školního roku, nejpozději však do
termínu ukončení činnosti ZK. Úplatu účastníci provádí v SVČ nebo na účet.. V případě
že dítě nastoupí do ZK od 1.2. hradí polovinu úplaty a od 1.4.. jen ¼ úplaty.
V případě, že účastník přestane docházet do ZK na základě vlastního rozhodnutí,
úplata se nevrací. V případě závažných zdravotních důvodů se poplatek vrací na
základě potvrzení od lékaře a na základě žádosti. V případě jiných důvodů, rozhoduje
ředitelka.
Účastník může platit polovinu poplatku v případě, že pracuje na směny a ZK navštěvuje
pouze jedenkrát za 14 dní.

Kurzy, akce, tábory
Cena je kalkulována podle skutečných nákladů.
Storno poplatek je určen pokynem na přihlášce na tábor.

•

Mzdy interních a externích ( vedoucí ZK pro žáky a studenty) pracovníků

jsou

hrazeny z finančních prostředků na zájmové vzdělávání z Pardubického kraje a
z vlastních příjmů. Externisté jsou placeni na základě skutečně odpracovaných
hodin. Jako doklad slouží deník zájmového kroužku.
Odměňováni jsou podle Vnitřního platového předpisu.
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•

Evidence pořízeného majetku je vedena podle směrnice v programu
inventarizace.

•

Vstupní evidenci nově pořízeného majetku provádí účetní a všichni
zaměstnanci si musí u ní vyzvednout pro novou věc inventární číslo.

•

Cestovné spojené se zabezpečením provozu SVČ a další vzdělávání
pedagogických pracovníků bez akreditace je propláceno na základě cestovního
příkazu z prostředků od zřizovatele SVČ. Cestovné na akreditované další
vzdělávání je propláceno z finančních prostředků kraje na základě cestovního
příkazu. Viz. Směrnice o cestovních náhradách.

5. PERSONÁLNÍ OBLAST
•

Personální agenda a zpracování med zpracovává mzdová účetní.

•

Noví interní pracovníci jsou vyhledáváni zpravidla konkurzním nebo výběrovým
řízením. V případě vhodného kandidáta, který vzejde z řad externistů i bez
něho.

•

Platové postupy a jiné nároky si sledují pracovníci sami a mzdová účetní.

Předávání a přejímání pracovních funkcí
Při odchodu pracovníka ze SVČ se vyhotovuje písemný protokol o předání
agendy, pomůcek a dalších náležitostí souvisejících s výkonem funkce. U
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předání je vždy přítomen ředitel nebo zástupce, je-li to možné, pak vždy i
pracovník přebírající funkci.
Při dlouhodobé nepřítomnosti pracovníka pověří ředitelka SVČ převzetím jeho
agendy jiného pracovníka a stanoví, kdy musí být převzetí potvrzeno písemně.
Převzetí majetku, základních prostředků, předmětů postupné spotřeby a
peněžních hotovostí se provádí vždy písemně.

Informační systém
•

Informace vstupující do SVČ přichází vedoucí oddělení public relations a ta je
směřuje na další pověřené pracovníky. Přehled přijaté korespondence se vede
v knize přijaté pošty.

•

Informace, které opouští SVČ jako oficiální stanovisko SVČ, musí být
podepsány ředitelkou.

•

Informace, které jsou potřebné pro všechny pracovníky jsou předávány na
poradách, vnitřní poštou a ve složce sdílení.

•

Přehled písemné odeslané korespondence se vede přehled v knize odeslané
pošty.
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6. DOKUMENTACE SVČ
Podle § 28 školského zákona 561/2004 a znění pozdějších předpisů je vedena tato
dokumentace:
-

Rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách

-

Vnitřní řád SVČ

-

Deníky pravidelných ZK

-

Školní matrika + přihlášky do ZK a na tábory

-

Školní vzdělávací program

-

Vlastní hodnocení činnost SVČ

-

Evidence úrazů

-

Protokoly a záznamy kontrol provedených v SVČ a inspekční zprávy

-

Hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci, vč.evidence majetku

-

Personální dokumentace ( pracovní smlouvy, platový výměr, doklady o nejvyšším
ukončeném vzdělání, osobní data, pracovní náplně, výkazy přítomnosti na
pracovišti).

Dokumentace je archivována dle platných předpisů na místě k tomu určeném.

7. PROVOZ SVČ
•

Za dodržování Vnitřního řádu odpovídá ředitelka SVČ .

•

Všichni účastníci činnosti jsou seznámeni s provozním řádem SVČ nebo
prostor, kde činnost probíhá a předpisy o bezpečnosti, právy a povinnostmi
účastníků činnosti.

•

Pokračuje-li činnost SVČ po 16,30 hodině, organizuje provoz SVČ pracovník
konající službu. V případě překážky v práci u pracovníka, který měl vykonávat
službu v SVČ, určí náhradníka ředitelka.

16

Středisko volného času Mozaika Polička, Nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička
mobil:736761281, e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz, www.mozaika-policka.cz
_________________________________________________________________________________

Povinnosti služby :
- v případě potřeby zajištění první pomoci
- zajištění pořádku na chodbách a v klubovnách
- poskytování pomůcek a materiálu k činnosti
- odborná a organizační pomoc vedoucím aktivit
- zabezpečení služeb pro klienty
- kontrola všech místností SVČ před odchodem
- uzavření oken ve všech místnostech SVČ
- kontrola pořádku v klubovnách
- úklid kuchyně ( vypnutí varných konvic ze zásuvky)
- kontrola, zda nikde neteče voda a je pozhasínané
- v topném období kontrola akumulačních kamen
- uzamčení všech kluboven a kanceláří

•

Mimo dobu uvedenou v pracovním rozvrhu pracovníků , mimo akcí daných
plánem či oznámenou dobu nezbytnou pro přípravu akcí , je přítomnost
pracovníků na pracovišti nežádoucí. Ve zvláštních případech může přítomnost
pracovníka na pracovišti povolit ředitelka SVČ.

•

V celém SVČ je zakázáno kouřit a používat návykové látky, pít alkohol, používat
otevřeného ohně a dalších spotřebičů, které nejsou pevně instalovány,
poškozovat inventář a zařízení.

•

Do kluboven účastníci činnosti vstupují až s vedoucím ZK , který převzetím klíčů
odpovídá za dodržování všech pokynů. Za skupinu, která nemá vedoucího
staršího 18 let, odpovídá pracovník SVČ, vykonávající službu.

8. BOZP A PO
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•

Pracovníci SVČ a ostatní pracovníci, kteří pracují s dětmi a mládeží zodpovídají
za jejich bezpečnost ve smyslu obecně platných předpisů.

•

V péči o zdraví a bezpečnost dětí při činnosti a zaměstnanců při práci se
pracovník řídí obecně platnými předpisy.

•

Vedoucí je povinen poučit všechny účastníky zájmové činnosti o dodržování
hygienických zásad a bezpečnosti zdraví při práci, o požární prevenci a
poskytování první pomoci.

•

K poskytnutí první pomoci je v kanceláři prvním patře lékárnička. Pro zajištění
zdravotní služby na akcích a táborech je k dispozici lékárnička přenosná.

•

Se zásadami a předpisy, které se týkají bezpečnosti práce, požární ochrany a
první pomoci, jsou při nástupu do zaměstnání seznámeni všichni pracovníci,
kteří tuto skutečnost stvrdí svým podpisem. Tato školení všech pracovníků se
provádí v předepsaných intervalech.

•

Každý úraz zapisují interní pracovníci neprodleně do knihy úrazů a vypracují
záznam o úrazu. V případě potřeby vyřídí všechny náležitosti s pojišťovnou.
Úrazy hlásí ředitelce.

•

Pracovník je povinen si počínat tak, aby se předcházelo škodám na majetku a
zdraví a případným úrazům dětí a pracovníků. Zjištěné závady v prostorách
domu, které by mohly ohrozit zdraví nebo život, je pracovník povinen ihned
odstranit podle svých možností, popřípadě udělat taková opatření, aby zabránil
úrazu.Tyto zjištěné skutečnosti neprodleně ohlásí ředitelce SVČ.
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•

Zjištění, zda pracovníci nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových
látek provádí ředitelka SVČ.

•

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je rovnocennou a neoddělitelnou
součástí plnění pracovních úkolů. Dodržování norem BOZP a
PO je pravidelně kontrolováno a hodnoceno.

•

Organizace bezodkladně zjišťuje a odstraňuje příčiny pracovních úrazů , vede
jejich evidenci a provádí opatření k nápravě. Organizace vede evidenci úrazů
účastníků činnosti, zjišťuje příčiny těchto úrazů a provádí opatření k jejich
nápravě.

•

Organizace poskytuje v souladu s pracovněprávními předpisy k bezplatnému
užívání potřebné osobní ochranné prostředky a mycí, čistící a dezinfekční
prostředky.

•

Pro SVČ je vypracován provozní řád, požární směrnice a evakuační plán. Za
jeho vypracování a vyvěšení odpovídá pracovník pověřený kontrolou BOZP a
PO.

•

Pro speciální pracovny zájmových kroužků v budově SVČ je zpracován řád
dané místnosti. Je vyvěšen v místě, kde se zájmový kroužek koná. Ostatní
směrnice mající vztah k pracovišti jako celku jsou umístěny na přehledném a
viditelném místě, zpravidla na chodbě. Jedno náhradní kompletní paré těchto
předpisů je uloženo u ředitelky.

•

Za vypracování a vyvěšení směrnic odpovídá pracovník pověřený kontrolou
BOZP a PO.
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Práva a povinnosti pracovníků
1.
Jsou dána zákoníkem práce, školským zákonem, vyhláškou o zájmovém
vzdělávání, zákonem o státní správě a samosprávě ve školství, pracovním řádem pro
pedagogické pracovníky a ostatní pracovníky škol a školských zařízení, vnitřním
řádem SVČ a dalšími obecně závaznými právními normami.
2.
Každý pracovník je povinen pracovat podle svých znalostí a schopností , plně
využívat pracovní dobu, materiální potenciál SVČ, dodržovat zásady týmové práce a
bezpodmínečně dodržovat pracovní kázeň.
3.
Každý pracovník je povinen plnit pokyny a příkazy ředitelky SVČ, zástupce
ředitelky. Stanovené úkoly plní kvalitně, v termínu a ve stanoveném rozsahu. Zjistí-li,
že příkaz je v rozporu se zákony nebo by jeho plněním vznikla škoda, či by mohlo dojít
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k újmě na zdraví jiného pracovníka či účastníka činnosti, upozorní nadřízeného na tuto
skutečnost, popř. požádá o zadání úkolu písemnou formou.
4.
Pracovník je povinen znát a plnit úkoly SVČ, ztotožnit se s vizí, posláním a
hlavními cíli SVČ.
Všichni jsou povinni znát základní právní normy vztahující se ke všem oblastem
činnosti SVČ v rozsahu odpovídajícím postavení. Dále se seznámit s vnitřním řádem,
pracovním řádem, vnitřními předpisy a pokyny, platnou vyhláškou 74/2005 Sb.
5.
Jednotlivý pracovníci trvale usilují o velmi dobré image SVČ, vytváření kreditu
kvality a důvěryhodnosti SVČ, důvěry a spolupráce s rodiči, se zřizovatelem,
spolupracujícími organizacemi i širokou veřejností. Svým chováním a jednáním v
žádném případě nepoškozují jméno SVČ, ani vědomě nesdělují informace, které jsou
v rozporu s pedagogickou a humánní etikou nebo zájmy.
6.
Všichni pracovníci bez výjimky jsou povinni znát a dodržovat předpisy k zajištění
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a předpisy týkající se požární bezpečnosti
a prevence a civilní ochrany.
7.
Během pracovní činnosti je pracovníkům zakázáno požívání alkoholických
nápojů a jiných omamných prostředků. Pracovníci dbají na to, aby výše uvedené látky
nepožívaly ani děti a mladiství, účastnící se jakékoli činnosti zařízení. Pracovník je
povinen podrobit se kontrole, zda během pracovní doby není pod vlivem alkoholu.
Práce pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek je hrubým porušením pracovní
kázně a zároveň důvodem k okamžitému ukončení pracovního poměru výpovědí.
8.
Všichni pracovníci jsou povinni chránit majetek SVČ před poškozením a
ztrátou, zničením nebo zneužitím, ohleduplně zacházet s inventářem SVČ, zajistit
šetření spotřebním materiálem, dodržovat zásady „domácí ekologie“(spotřeba vody,
energie, nakládání s odpady…).
9.Změnu v osobních údajích popř. i změny důležitého charakteru je pracovník povinen
neprodleně ohlásit ředitelce SVČ.

PRÁVA A POVINNOSTI VEDOUCÍCH ZÁJMOVÝCH KROUŽKU
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Vedoucí zájmových kroužků dbají na to, aby jejich jednání a vystupování před dětmi,
rodiči a širší veřejností bylo v souladu s pravidly slušnosti a s výchovným posláním a
působením SVČ.
1.
Řídí se schválenými dokumenty a organizačními předpisy, předpisy k zajištění
BOZP a PO, školním vzdělávacím programem a plánem SVČ. Plní příkazy ředitelky a
vedoucího oddělení pravidelné činnosti, chrání majetek SVČ a řádně zachází s
inventářem SVČ.
2.
Vede děti k pravidlům slušného chování, dodržování hygienických zásad a
zásad bezpečné práce.
3.
Zodpovídá za vedení deníku zájmového kroužku. Deník ukládá tak, aby nedošlo
ke zneužití osobních dat uvedených v deníku. Na konci měsíce března, května ( po
dohodě června) a prosince předkládá deník ke kontrole.
4.
Zpracovává roční plán činnosti ZK , který rozpracovává a vpisuje do deníku
zájmového kroužku.
5.
Zpracovává hodnocení za uplynulý školní rok a vyhodnocuje činnost členů
zájmových kroužků.
6.
Na první schůzce provede proškolení členů zájmového kroužku o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci, seznámí je s provozním řádem a pravidly chování v SVČ.
Seznámí děti s tím, kde se mají převlékat. Drahé věci si musí děti brát do klubovny a
nenechávat ve věcech na věšáku.
7.
Při schůzkách mimo domluvený prostor je nutné písemná domluva s rodiči
způsob předání dětí, místo a čas…. Vedoucí ručí za bezpečnost dětí a jejich předání.
8.
Dbá na dodržování kázně, sleduje činnost každého člena ZK, vedoucího
oddělení informuje o dobrých výsledcích v práci, ale i o nedostatcích. Prezentuje
činnost zájmového kroužku při každé vhodné příležitosti na veřejnosti a propaguje tak
činnost SVČ.
9.Důsledně dodržuje čas ZK. Přichází včas, aby se na ZK řádně připravil, nejméně
však 10 minut předem. Během ZK neopouští děti.
10.
O své případné nepřítomnosti na příští schůzce informuje vedoucího oddělení
a děti písemnou formou. V případě náhlé nemoci nepřítomnost oznámí telefonicky do
SVČ. Povinností vedoucího je neuskutečněnou schůzku nahradit, pokud se internímu
zaměstnanci nepodaří zajistit suplování.
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11.
Vede děti k šetření materiálem a zařízením. Na pracovišti udržuje pořádek.
Místnost po ukončení práce opouští uklizenou. Poškození materiálu, ztráty apod.hlásí
neprodleně vedoucímu oddělení pravidelné činnosti.
12.
V případě potřeby zakoupení nového materiálu nebo pomůcek pro činnost s
dětmi informuje vedoucího oddělení pravidelné činnosti nebo ředitelku.
13.
Usiluje o sebevzdělávání , zkvalitnění své činnosti, navrhuje zlepšení činnosti a
materiálního vybavení.
14.
Spolupracuje s rodiči dětí. Pokud dítě nepřijde do ZK 3 x bez omluvení,
oznamuje se tato skutečnost vedoucímu oddělení pravidelné činnosti a rodičům.
15.
Externí pracovníci mají nárok na poskytnutí cestovních výdajů při dodržování
těchto podmínek:
- účast na vzdělávacím kurzu
- výjezd z dětmi
- cestovní příkaz musí schválit vedoucí oddělení pravidelné činnosti a ředitelka
16. Nově nastupující pracovník je povinen podrobit se vstupní lékařské prohlídce a
vstupnímu školení BOZP.
17. Při práci je zakázáno, vyjma specifických činností, používat otevřeného ohně.
V případě požáru či jiného živelného ohrožení objektu se pracovníci řídí poplachovými
směrnicemi.

18. Externí pracovníci mají nárok na další vzdělávání.
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PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKU ČINNOSTI SVČ MOZAIKA

1. Každý má právo na zájmové vzdělávání.
2. Má právo na informace o výsledcích zájmového vzdělávání.
3. Má právo na informace a poradenskou pomoc SVČ v záležitostech týkajících
se zájmového vzdělávání.
4. Vyjádřit se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich
zájmového vzdělávání. Musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a
stupni vývoje.
5. Účastníci jsou povinni řádně docházet do zájmové činnosti.
6. Dodržovat vnitřní řád a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti.
7. Plnit pokyny vedoucích vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem
SVČ.
8. Zákonný zástupce dítěte nebo zletilí účastníci jsou povinni informovat o změně
zdravotní způsobilosti, která by mohla mít vliv na průběh zájmového vzdělávání.
9. Každý účastník činnosti je povinen zaplatit stanovenou úplatu za zájmové
vzdělávání.
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PRAVIDLA CHOVÁNÍ ÚČASTNÍKU ČINNOSTI V SVČ MOZAIKA

1. Členové kroužku se činnosti účastní pravidelně od října do května. Výjimku schvaluje
ředitelka. V době svátků a prázdnin se ZK nekonají. Hodina pro pravidelnou zájmovou
činnost je šedesátiminutová. Do činnosti se mohou účastníci zapojit až po řádném
odevzdání přihlášky.
2. Účastníci činnosti dochází do ZK včas, nejpozději 10 minut před zahájením činnosti.
Případnou nepřítomnost omlouvá u vedoucího zájmového kroužku - stačí telefonicky.
V případě dřívějšího odchodu ze ZK je nutno vedoucímu doložit písemný souhlas
rodičů.
3. Vrácení úplaty – v případě, že účastník přestane docházet do ZK na základě vlastního
rozhodnutí, úplata se nevrací. V případě závažných a zdravotních důvodů se na konci
školního roku na základě písemné žádosti a potvrzení od lékaře vrací ušetřené náklady.
4. Při příchodu do SVČ si odloží svrchní oděv na místě k tomu určeném. Do kluboven v
SVČ se kromě sálu v přízemí nemusí vyzouvat.
5. Členové, kteří přijedou do SVČ na jízdním kole, ponechají jej před budovou SVČ řádně
uzamknuté. Za ztrátu kola SVČ neručí.
6. Do kluboven mohou účastníci vstupovat pouze s vedoucím, který za ně odpovídá.
Jakýkoliv odchod z klubovny hlásí vedoucímu. Během činnosti ZK nebo akce nesmí
nezletilý účastník opustit budovu bez vědomí vedoucího. Účastník , kterému je nevolno,
jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby.
7. Účastníci jsou povinni dodržovat provozní řády místností, kde pracují.
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Na chodbách a při práci v ZK se chová ukázněně, dbá pokynů vedoucího a pracovníků
SVČ.
8. Pracuje svědomitě ,šetří materiál ,své místo a pracovnu udržuje v čistotě. Po ukončení
uklidí své pracoviště. Chrání a šetří zařízení a majetek SVČ a nepoškozuje jej.
9. Chová se k ostatním členům ZK a akcí slušně a ohleduplně, nepoužívá hrubých a
vulgárních slov.
10. V prostorách SVČ je zakázáno kouřit a používat alkoholické nápoje. Je zakázáno do
SVČ nosit, držet, distribuovat a užívat návykové a ponižovat a tělesně ubližovat
ostatním účastníkům.
11. Chrání své zdraví a ostatních účastníků. Poranění hlásí ihned vedoucímu.
12. Za vnesené peníze, cennosti a mobilní telefony do SVČ nepřebírá SVČ odpovědnost.
13. Pokud dojde k závažnému porušení řádu SVČ Mozaika Polička, může následovat
vyloučení účastníka z činnosti bez nároku na vrácení úplaty.
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