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VNITŘNÍ ŘÁD SVČ Žlutá ponorka Turnov
Tento vnitřní řád nabývá platnosti dne 1.1.2019
SVČ Žlutá ponorka Turnov (dále jen SVČ) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání.
Tento vnitřní řád se vztahuje na děti a mládež do 18 let. Dospělí účastníci zájmového vzdělávání a
návštěvníci se ustanoveními řídí přiměřeně ke svému věku.
Akce pro veřejnost se řídí pokyny pořadatelů. Tábory se řídí vlastními ustanoveními a pokyny
vedoucích zájmového vzdělávání (dále jen vedoucí).
A. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM SVČ
1. Účastníkem zájmového vzdělávání se stává dítě, žák, student nebo dospělá osoba po úhradě
účastnického poplatku a odevzdání vyplněné přihlášky. Do té doby je na všechny nahlíženo jako na
návštěvníky SVČ, tedy veřejnost.
2. Účastníci čekají před zahájením zájmové činnosti na své vedoucí v prostorách k tomu určených,
kde za nezletilé účastníky nese plnou zodpovědnost zákonný zástupce.
3. Po zakončení zájmové činnosti jsou nezletilí účastníci předáváni jejich zákonným zástupcům
nebo odchází samostatně (pokud byl dán souhlas se samostatným odchodem v přihlášce).
4. Pokud probíhá zájmové vzdělávání mimo hlavní budovu SVČ, platí tento vnitřní řád vyjma bodů
vztahujících se pouze na hlavní budovu.
5. Hlavní budova SVČ Žlutá ponorka Turnov (Husova 77) je v dopoledních hodinách uzamčená, pro
návštěvy slouží zvonek. V pracovních dnech Od 13:00 hodin je budova odemčena, zamyká se v 18
hodin a kóduje ji určená osoba po skončení činnosti, nejdéle však ve 22.00 hodin. Účastníci
zájmového vzdělávání provádějí svoji činnost podle rozvrhu hodin a plánu akcí.
6. Účastníci odkládají v hlavní budově oděv v klubovnách, sálech nebo v šatně. Do všech prostor
budovy, kromě zrcadlového sálu a prostor noclehárny je vstup v běžné obuvi.
7. Účastníci čekají na své vedoucí v prostorách přízemí nebo ve volnočasovém klubu. Rodiče čekají
na své děti v přízemí ve vstupním vestibulu.
8. Jak účastníci, tak i návštěvníci hlavní budovy jsou povinni dodržovat Provozní řád budovy.
B. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ, JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, MLÁDEŽE A DALŠÍCH DOSPĚLÝCH
NÁVŠTĚVNÍKŮ SVČ
Povinnosti:
1. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku SVČ, ostatních účastníků, vedoucích či jiných
osob, hradí zákonný zástupce účastníka, který poškození způsobil.
2. Ztráty věcí hlásí účastníci neprodleně svému vedoucímu. Ten uvědomí dozor nebo příslušného
interního zaměstnance. Následně ztráty řeší společně s odpovědným zaměstnancem SVČ.
3. Účastníci odcházejí v průběhu zájmového vzdělávání z místnosti jen v nutném případě a vždy s
vědomím vedoucího.
Školské zařízení – SVČ Žlutá ponorka Turnov, Husova 77, 511 01 Turnov, ředitel: Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil
email: info.ponorka@gmail.com, tel: 481 311 364, mobil: 722 642 287, účet: FIO Banka – 2700638223/2010

Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková org.
www.zlutaponorka.turnov.cz
IČO 00 855 022

4. Do SVČ a na akce účastníci nosí pouze věci potřebné k činnosti, cenné věci do SVČ nenosí.
Hodinky, šperky apod. mají neustále u sebe, pokud je musí odložit, např. v tělocvičně, svěřují je do
úschovy vedoucímu. Za jinde odložené cennosti SVČ neručí.
5. Účastníci docházejí včas a pravidelně na schůzky, nepřítomnost předem omlouvají.
Práva:
1. 4. Zákonní zástupci účastníka mají právo být informováni o zájmovém vzdělávání svého dítěte.
2. Zákonní zástupci mají právo se dozvědět o průběhu, obsahu činnosti a docházce dítěte.
3. Zákonní zástupci mají právo po předchozí dohodě s vedoucím být přítomni činnosti zájmového
vzdělávání.
4. Účastníci SVČ i vedoucí se chovají k sobě kamarádsky a ohleduplně.
5. Účastníci SVČ mohou využívat vybavenost SVČ tak, aby nedocházelo k jejímu poškozování
6. Účastníci mohou ovlivňovat náplň zájmového vzdělávání popř. jeho plán na školní rok.
7. Účastníci mohou žádat metodickou pomoc vedoucího.
8. Účastníci mohou žádat veškeré informace nutné k činnosti (kroužku, tábora, soutěže,...)

C. HYGIENA A BEZPEČNOST PRÁCE
1. Účastníci jsou povinni se při vstupu do zrcadlového sálu, přezouvat, dospělí návštěvníci mají
možnost používat návleky.
2. Všichni zaměstnanci SVČ, vedoucí a účastníci se chovají při pobytu v SVČ i na akcích mimo SVČ
tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob.
3. Každý úraz, poranění či nehodu, k nimž dojde během kroužku v klubovně, na chodbě nebo na
hřišti a úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti mimo SVČ, jsou účastníci povinni hlásit ihned
svému vedoucímu nebo vedoucímu akce, tábora. Vedoucí podle povahy zranění rozhodne o dalším
postupu, případně přivolá lékařskou službu.
V případě vážného úrazu sepíše neprodleně vedoucí ve spolupráci s odpovědným zaměstnancem,
popř. vedením SVČ záznam o úrazu, a to nejpozději do 5-ti pracovních dní po úraze. Do knihy úrazů
zapíše úraz odpovědný zaměstnanec SVČ.
4. Účastníkům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením
bez dozoru vedoucího.
5. Při přecházení na místa schůzek či jiných akcí mimo budovu SVČ se účastníci řídí pravidly
silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející vedoucí
zvlášť poučí účastníky o bezpečnosti. Pro společné zájezdy, lyžařské kursy, pobyty v přírodě a
tábory platí obecně platné bezpečnostní předpisy, se kterými jsou Účastníci předem seznámeni. Při
pobytu v ubytovacích zařízeních se Účastníci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech
pokynů zaměstnanců tohoto zařízení.
6. Při činnosti v tělocvičně, dílnách a odborných klubovnách zachovávají účastníci specifické
bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané provozním řádem klubovny. Vedoucí jsou povinni s
nimi seznámit účastníky na první schůzce školního roku a dodatečně poučit účastníky, kteří na
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první schůzce chyběli. O poučení účastníků o bezpečnosti provede vedoucí záznam do deníku
zájmového útvaru.
7. Ve všech prostorách SVČ platí přísný zákaz kouření a požívání drog, také vstup pod jejich vlivem
je přísně zakázán. Dále je zakázána šikana a diskriminace. Vše uvedeno v tomto bodě může být
důvodem k vyloučení účastníka, ale i ukončením pracovněprávního vztahu s vedoucím.
8. Všichni vedoucí musí být proškoleni o BOZP odpovědným zaměstnancem SVČ, doložit výpis z
rejstříku trestů, doklad o dosaženém vzdělání a doklad o vstupní prohlídce.
9. V celé budově platí zákaz manipulace otevřeným ohněm.

D. PLATBY
1. Výše jednotlivých plateb za zájmové vzdělávání je kalkulována na daný školní rok, její správnost
schvaluje ředitel SVČ, jejich úhrada musí být uskutečněna nejpozději do 5ti pracovních dnů po
přijetí přihlášky (elektronické nebo fyzické v kanceláři organizace). Ve zvláštních případech může
ředitel SVČ rozhodnout o prominutí části nebo celého poplatku (např. zdravotní stav dítěte,
sociální situace rodiny,...).
2. Při přihlášení do zájmové činnosti až v průběhu školního roku, se platí odpovídající část
celoročního poplatku zaokrouhlena na čtvrtletí nahoru (toto není považováno za slevu).
3.
V případě předčasného ukončení docházky ze strany účastníka je nutná písemná odhláška
ze zájmového vzdělávání, účastníkovi se vrací poměrná část zápisného na základě lékařské zprávy
nebo z důvodu stěhování.
4.
Výše jednotlivých plateb za příležitostné akce a tábory je kalkulována na volnočasovou
aktivitu, její správnost schvaluje vedení SVČ, jejich úhrada musí být uskutečněna nejpozději do
stanoveného data, není-li uvedeno jinak.
5.
V případě předčasného ukončení docházky ze strany účastníka, se vrácení zaplaceného
poplatku řídí dle platných pravidel pro storno poplatky táborů nebo dané akce.

E. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI NA KROUŽCÍCH A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
1. Pro každý školní rok vydává vedení SVČ závazný dokument s daty prázdnin, kdy zájmová činnost
neprobíhá a s podrobnou specifikací podmínek účasti v pravidelné činnosti (kroužcích a kurzech).
2. Uvedený dokument je pravidelnou přílohou vnitřního řádu a je zveřejněn na webových
stránkách organizace nejpozději do 31.8. příslušného roku. Souhlasem s vnitřním řádem vyjadřuje
účastník souhlas i s aktuálním dokumentem pro daný školní rok.

V Turnově dne 20.12. 2018
Tomáš Zakouřil, ředitel SVČ Turnov
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