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SVČ volného času POHODA A POHODA COOL, školské zařízení
se sídlem: Budovatelů 1229, 539 01 Hlinsko

VNITŘNÍ ŘÁD
STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

POHODA A POHODA COOL
Řád číslo:    1/2017

Vypracoval: Mgr. Jiří Hrabčuk - ředitel SVČ 

Schválil: Mgr. Jiří Hrabčuk - ředitel SVČ 

nabývá platnosti ode dne: 1. 4. 2017
Změny ve vnitřním řádu jsou prováděny formou celkové aktualizace dokumentu,
nový dokument poté ruší platnost původního, a to ke dni nabytí platnosti nového
vnitřního řádu.
Pozn. 

V souladu se  zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon),  s přihlédnutím k místním podmínkám školského zařízení,
vydávám tento:
 
Vnitřní řád

I. Základní identifikační údaje organizace

Název:                      SVČ volného času POHODA a POHODA COOL 
               

Právní forma: pobočný spolek

Statutární orgán:      Mgr. Jiří Hrabčuk, ředitel SVČ

Telefon:                   724 191 975
E-mail:                     svc.pohoda@seznam.cz

Datová schránka:     ks8qmk6

IČ:                           023 44 581
IZO:                        181 054 337
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Středisko volného času POHODA a POHODA COOL (dále jen Středisko) je pobočným spolkem

zapsaného  spolku Médea -  z.  s.,  jako samostatný  právní  subjekt  je  zřízen  Zřizovací  listinou

vydanou zapsaným spolkem Médea - z. s. ze dne 1. 12. 2013 ve znění pozdějších dodatků.

Pobočný spolek byl zřízen rozhodnutím výkonného výboru uvedeného spolku ze dne

28. 11. 2013 a to na dobu neurčitou. 

Zřizovatelem je zapsaný spolek Médea- z. s., Budovatelů 1229, 539 01 Hlinsko.

      Hlavním účelem pobočného spolku je plnění úkolů zřizovatele, zejména na úseku výchovy,

vzdělávání, zájmové, osvětové, táborové a tematické rekreační činnosti pro děti, žáky, mládež,

studenty, pedagogické pracovníky popřípadě další osoby.

Vnitřní řád Střediska je vydán v souladu s ustanovením § 30, odst. 1, školského zákona č.561/ 04

Sb.,  v platném znění  a  v souladu  s vyhláškou  č.74/05 Sb.  o  zájmovém vzdělávání  v platném

znění. 

Vnitřní  řád  je  závazný  pro  všechny  účastníky  zájmového  vzdělávání,  interní  i  externí

zaměstnance, vydává a schvaluje jej ředitel Střediska.

Seznámení  členů  zájmového  vzdělávání,  popř.  jejich  zákonných  zástupců  s Vnitřním  řádem

Střediska se provádí vždy na začátku nového školního roku vedoucími zájmových útvarů a zápis

o proškolení je v denících. Vnitřní řád je vyvěšen na místech vzdělávání na veřejně přístupném

místě a na www stránkách SVČ, platí pro všechna místa vzdělávání, v krátkodobě pronajatých

prostorách se zaměstnanci a účastníci činnosti řídí také pokyny provozovatele zařízení.

Velkým  tématem  práce  Střediska  je  zaměření  na  práci  s rizikovými  a  ohroženými  dětmi

z Hlinska okolí, které jsou často ze sociálně znevýhodněného, rizikového nebo jinak

je ohrožujícího prostředí. Cílem a smyslem práce s těmito dětmi je naučit je smysluplně trávit

volný čas, pomoci jim objevit jejich zájmy a talenty a podle toho je nasměrovat do konkrétních

a  konstruktivních  činností,  které  budou  děti  bavit.  V této  souvislosti  Středisko  bude

spolupracovat se školami,  rodinami dětí,  sociálními službami,  orgány sociálně-právní ochrany

dětí a dalšími relevantními subjekty.
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Obsah:

I. Práva  a  povinnosti  žáků,  studentů  a  jejich  zákonných  zástupců  ve  Středisku  a

podrobnosti 

           o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

II. provoz a vnitřní režim Střediska,

III. podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků nebo studentů a jejich ochrany

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

     IV. podmínky zacházení s majetkem Střediska ze strany žáků a studentů.

………………………………………………………………………………………………………

Zkratky a pojmy: 

Středisko – Středisko volného času Pohoda a Pohoda Cool
ZV – zájmové vzdělávání
ZÚ – zájmový útvar (= kroužek)
Žák – dítě v základní škole
Student – student VOŠ
Zákonný zástupce – rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu 
Zájemce – osoba, která má zájem účastnit se nabídky činností Střediska
Účastník – žák nebo student, který se účastní zájmového vzdělávání, volnočasových aktivit a 
dalších aktivit, činností či akcí Střediska
Ostatní účastník – studenti SŠ, žáci SOU a OU, studenti VŠ, nezletilé osoby, které nejsou žáky 
ZŠ ani jiné školy, zletilé osoby do 26 let, zletilé osoby nad 26 let, kteří se účastní zájmového 
vzdělávání, volnočasových aktivit a dalších aktivit, činností či akcí Střediska
Návštěvník – každý, kdo navštíví Středisko za jiným účelem než využíváním nabídky aktivit a
činností Střediska 

………………………………………………………………………………………………………

I. Práva a povinností žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve Středisku a podrobnosti o

pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Základním právem žáků, studentů, jejich zákonných zástupců či osob odpovědných za výchovu,

případně ostatních zájemců či účastníků, je právo využívat nabídky Střediska v oblasti zájmového

vzdělávání, v nabídce volnočasových a dalších aktivit, to vše za dále uvedených podmínek.  
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Žáci a studenti,  zájemci,  účastníci  ZV, jejich zákonní zástupci a návštěvníci  Střediska se řídí

Vnitřním řádem Střediska ve všech jeho částech a venkovních prostorách. 

Žáci a studenti mají právo:

a) Na vzdělání a školské služby dle školského zákona

b) Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání

c)  Vyjadřovat  se  ke  všem  rozhodnutím  týkajícím  se  podstatných  záležitostí  jejich  vzdělání,

přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.

d) Na informace a poradenskou pomoc školského zařízení v záležitostech týkajících

 se vzdělávání podle tohoto zákona.

Výše uvedená práva s výjimkou a) mají i zákonní zástupce dětí a nezletilých žáků.

Žáci a studenti jsou povinni:

a) Řádně docházet do školského zařízení a řádně se vzdělávat

b) Dodržovat vnitřní řád, předpisy a pokyny školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti,

 s nimiž byli seznámeni.

c)  Plnit  pokyny  pedagogických  pracovníků  školských  zařízení  vydané  v  souladu  s  právními

předpisy a vnitřním řádem.

Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni:

a) Informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných

závažných okolnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

b)  Oznamovat  školskému  zařízení  údaje  nutné  pro  školní  matriku  a  další  údaje,  které  jsou

podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta a změny v těchto údajích.

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni:

a) Zajistit, aby dítě či žák docházel řádně do školského zařízení

b) Na vyzvání ředitele zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících 

se vzdělávání dítěte nebo žáka.

c)  Informovat  školské  zařízení  o  změně  zdravotního  způsobilosti,  zdravotních  obtížích  nebo

jiných okolnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělání.

d)  Oznamovat  školskému  zařízení  údaje  nutné  pro  školní  matriku  a  další  údaje,  které  jsou

podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta a změny v těchto údajích.
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Za  závažné,  zaviněné  porušení  povinností  lze  účastníka  zájmového  vzdělávání  podmíněně

vyloučit nebo vyloučit podle § 31.,Z. č. 561/2004 Sb., školského zákona. V tom případě nemá

nárok na vrácení kurzovného.

Účastníkem zájmového vzdělávání (dále jen ZV) se stává každý po odevzdání řádně vyplněné

(u nezletilých podepsané zákon. zástupci) přihlášky  a zaplacení kurzovného (nebo doložením

rozhodnutí ředitele o prominutí kurzovného). 

Účastníci mají možnost přestoupit během školního roku do jiného ZÚ po dohodě s vedoucí (m)

  ZÚ  a  ředitelem  Střediska  přičemž  je  nutné  dorovnání  rozdílu  v kurzovném  (pokud  není

prominuto). 

Účastníci ZV jsou povinni dodržovat zásady kulturního chování, respektovat vnitřní řád Střediska

a být ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem.

Činnosti Střediska a v jeho nebo sjednaných prostorách vedou a řídí jeho pedagogičtí pracovníci,

případně ředitelem Střediska pověřené osoby. Všechny osoby vstupující a pobývající ve všech

prostorách,  včetně  sjednaných,  na  akcích  a  činnostech  Střediska  jsou  povinny  dbát  pokynů

pedagogických pracovníků Střediska a/nebo ředitelem Střediska pověřených osob.

Všichni pedagogičtí pracovníci, další pracovníci Střediska a/nebo ředitelem Střediska pověřené

osoby  se  chovají  k žákům a  studentů,  jejich  zákonným zástupcům stejně  jako  všem dalším

osobám slušně a způsobem přiměřeným věku, schopnostem a možnostem uvedených osob.

II. Provoz a vnitřní režim Střediska

Provoz Střediska je celoroční a probíhá na místě vzdělávání – Budovatelů 1229, 539 01 Hlinsko 

a v prostorách krátkodobých pronájmů pro vymezené aktivity a činnosti dle aktuální situace.

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku, kdy je realizována

většina forem zájmového vzdělávání, přičemž pravidelná zájmová činnost a výukové programy

bývají zahajovány zpravidla 1. října, ale mohou začít již v průběhu září. V období prázdnin

a školního volna Středisko dle  aktuální  poptávky a nabídky zajišťuje  tábory,  pobytové akce,

spontánní a příležitostnou činnost.

V pravidelné činnosti mají zájmové útvary schůzky většinou 1x týdně, další aktivity mohou mít

odlišné časové rozpětí schůzek. Další aktivity Střediska jsou časově vymezeny svým obsahem,
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zaměřením  (hodinové,  denní,  vícedenní).  Vyučovací  hodina  zájmových  útvarů  a  výukových

programů je podle typu činnosti a věku dětí 45 min. nebo 60 min., které lze dělit, spojovat. 

V době letních prázdnin, státních svátků pravidelná činnost neprobíhá. Pravidelná činnost

 je částečně nebo zcela odvolaná také při předem oznámených větších akcích zařízení.

Při činnostech Střediska se účastníci řídí tímto vnitřním řádem, který je vyvěšen ve vstupních

chodbách obou částí Střediska a ve venkovních prostorách (zahrada).

Vstup do budovy není povolen na kolečkových bruslích, s koly nebo kočárky. Kola a kočárky lze

Střediska dát do vymezených prostor (zastřešená vstupní část), Středisko neručí za odložená kola,

kočárky nebo případné další věci v uvedených prostorách, povinností každého je řádně si svou

odloženou věc zabezpečit proti odcizení. 

Během činnosti ZÚ, kurzu, akce, soutěže, se účastníci zdržují v prostorách k činnosti určených,

po ukončení činnosti uklidí prostory tak, aby se nacházely v původním stavu, v jakém byly před

zahájením činnosti. 

Na činnosti se dostavují včas, do učebny (tělocvičny, sálu) vstupují účastníci ZV pouze 

za přítomnosti vedoucího, nebo jiné dospělé osoby, která za činnost (akci) zodpovídá.

Účastníci ZÚ nevynechávají účast bez řádné omluvy. 

Půjčené věci - učebnice, kostýmy apod., jsou všichni povinni vrátit nejpozději do konce školního

roku. Pokud je ztratí,  nebo poškodí, jsou povinni uhradit částku na pořízení nové srovnatelné

věci. 

Úplata za zájmové vzdělávání

Kurzovné

- Kurzovné stanovuje na základě kalkulací zájmových útvarů ředitel, zohledňuje se v něm nejen

spotřeba materiálu, náklady na provoz místností,  ale i reprezentace Střediska a další hlediska,

v souladu s vyhláškou č. 74/ 05 Sb., část třetí, § 11,12. o zájmovém vzdělávání v platném znění.

- Kurzovné v pravidelné činnosti se platí na celý školní rok nejpozději do konce daného školního

roku. 

- Kurzovné ve splátkách nebo pololetní platby povoluje ředitel. Účastník ZÚ, který platí

 ve splátkách nebo pololetně, popř. jen omezený čas zájmové činnosti, ztrácí nárok 

na zvýhodněné kurzovné nabízené Střediskem.
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-  Při  platbě do  určitého  (ředitelem  stanoveného)  data  je  možnost  platby  zvýhodněného

kurzovného.

- Ředitel Střediska částečně sníží platbu kurzovného, popřípadě od ní osvobodí na základě

žádosti zákonného zástupce dítěte či jiné osoby odpovědné za výchovu, v žádosti musejí být

uvedeny důvody, kvůli kterým je o osvobození žádáno. Těmi je:

- rodina je v hmotné nouzi 

- příjmy rodiny jsou podprůměrné (pod 50% průměrné mzdy)

- dítě žije v sociálně znevýhodněném prostředí

- dítě žije s rodičem samoživitelem a jejich příjmy se blíží hranici životního minima

- jiné závažné důvody – je třeba vždy uvést jaké 

 

-  Účastníci  mají  právo  na  vrácení  poměrné  části  kurzovného  pouze  výjimečně  v závažném

případě, jako je:

-    dlouhodobá nemoc nad 4 týdny trvání,

- náhlé zhoršení nebo změna zdravotního stavu neumožňující pokračování v ZV,

- úraz s dlouhodobým léčením,

- delší pobyt v lázních nad 4 týdny,

- změna místa bydliště (školy) mimo dosah Střediska

- jiný závažný důvod – nutno uvést pro posouzení ředitelem – podléhá jeho schválení

Zdravotní  problémy  a  jiné  výše  uvedené  překážky  musí  být  doloženy  potvrzením  lékaře,

pracovním potvrzením zaměstnavatele (školy) a nesmí být příčinou zrušení kurzu. 

- Automaticky je vráceno kurzovné nebo jeho část, pokud Středisko kroužek nebo kurz nezahájí,

nebo předčasně ukončí.

- Kurzovné se nevrací při vyloučení účastníka podle § 31 Školského zákona.

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků nebo studentů a jejich ochrany

před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 
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a) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků nebo studentů

Všichni žáci, studenti a ostatní účastníci aktivit činností Střediska (u nezletilých i jejich zákonní

zástupci  či  osoby  odpovědné  za  výchovu)  jsou  seznámeni  při  prvním vstupu  se  základními

pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při pohybu a činnostech ve všech prostorách Střediska. 

O tomto je proveden záznam s podpisem poučené/ho.

Účastníci ZV (u nezletilých také jejich zákonní zástupci nebo osoby odpovědné za výchovu) jsou

proškoleni v nezbytném rozsahu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví s následným písemným

záznamem.

Všichni  žáci,  studenti  a ostatní  účastníci  aktivit  činností  Střediska jsou povinni  dbát pravidel

bezpečnosti a ochrany zdraví podle výše uvedených pokynů.

Podrobnosti k bezpečnosti a ochraně zdraví a protipožární ochraně jsou uvedeny v samostatné

směrnici,  jejíž  důležité  části  jsou  vyvěšeny  na  nástěnkách  v prostorách  Střediska  (vstupní

vestibul, Pohoda, Pohoda Cool).

b) podmínky zajištění ochrany zdraví žáků nebo studentů před sociálně patologickými jevy a před

projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Každoročně  je  zpracován  Minimální  preventivní  program  v souladu  s aktuálními  dokumenty

MŠMT. Za jeho přípravu odpovídá zástupce ředitele, program je schvalován ředitelem

 na kalendářní rok vždy nejpozději k 15.  12.  daného roku na rok následující.  Pro tuto oblast

Středisko smluvně spolupracuje s odborníkem na prevenci sociálně patologických jevů.

Průběžná ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství

 a násilí je dále prováděna:

- samotnou činností Střediska (formy, metody, osobním příkladem vedoucích a všech pracovníků

Střediska,

-  průběžným  monitoringem  vztahů  mezi  dětmi  při  aktivitách  a  v ZÚ  tak,  aby  pedagogičtí

pracovníci Střediska zachytili případné problémy již v počátcích a mohli je ve spolupráci 

se zákonnými zástupci, případně ve spolupráci s jinými institucemi řešit,

- důsledností při kontrole dodržování zákazu nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových

látek,

-  vzájemnou  spoluprací  s rodiči,  popř.  s dalšími  institucemi  zabývajícími  se  sociálně  právní

ochranou dětí a mládeže, 
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-  příznivým vnitřním klimatem Střediska,  jehož  základem je  otevřená  vzájemná  komunikace

mezi všemi subjekty podílejícími se na zájmovém vzdělávání (zaměstnanci Střediska, účastníci

zájmového vzdělávání a jejich zákonní zástupci).

Do prostor Střediska (včetně venkovních – zahrada a vstupní část) je přísně zakázáno vnášet

a/nebo  užívat,  prodávat,  předávat  alkohol,  cigarety,  jiné  tabákové  výrobky,  drogy  (omamné

psychotropní  látky  –  např.  marihuana,  pervitin)  a  další  obdobné  látky  (např.  organická

rozpouštědla – toluen apod.).

Všichni zaměstnanci, návštěvníci, žáci, studenti, ostatní osoby, návštěvníci se k sobě navzájem

chovají slušně, bez násilí slovního a/nebo fyzického. Netolerujeme žádné projevy diskriminace

z jakéhokoliv důvodu, všem jsou činnosti Střediska poskytovány za stejných podmínek, pokud

dodržuje  tento  vnitřní  řád  a  další  pravidla  viditelně  umístěná  na  k tomu  určených  místech

v prostorách Střediska.

IV. Podmínky zacházení s majetkem Střediska ze strany žáků a studentů.

Žáci a studenti a všechny další osoby v prostorách Střediska se chovají tak, aby majetek

a prostory, které využívají, udržovali v pořádku a čistotě, po chodbách se pohybují ukázněně

a tak, aby nerušili činnost v ostatních místnostech.

Poškození nebo zničení majetku Střediska bude řešeno dle občanského zákoníku, případně podle

dalších předpisů (např. trestní zákoník). Poškození nebo zničení majetku Střediska je důvodem

k ukončení poskytování služeb Střediska a k vydání zákazu vstupu.

Všichni se chováme tak, aby majetek a vybavení Střediska mohlo v pořádku a v dobrém stavu

sloužit všem, kteří jej využívají. 

V. Závěrečné ustanovení.

Tento Vnitřní řád je platný od 1. 4. 2017 a mění a nahrazuje předchozí Vnitřní řád, který byl

platný od 1. 7. 2016 do 31. 3. 2017 

V Hlinsku, dne 1. 4. 2017 ……………………………………...

                                                                                                 Mgr. Jiří Hrabčuk                            

                                                                                                      ředitel Střediska
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