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PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. 

Hrubínova 1458, Hradec Králové 

 

Č.j.: 90/2015       Účinnost od  19. října  2015 

              

 
VNITŘNÍ ŘÁD STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU – STANICE ZÁJMOVÝCH 

ČINNOSTÍ 
 

 

Vnitřní řád Střediska volného času – stanice zájmových činností (dále SVČ) je vydán na základě § 30 

zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) a vyhlášky č. 74/2005, o zájmovém vzdělávání.  

SVČ v rámci zájmového vzdělávání zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové a tematické akce pro žáky, 

studenty, pedagogické pracovníky a popřípadě i další osoby.   

Poslání a činnost SVČ je dána zmíněnou vyhláškou. Účastníky zájmového vzdělávání se rozumí: děti, 

žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické 

osoby.  

Zájmovým vzděláváním (dále jen ZV) se rozumí nabízené zájmové kroužky v příslušném školním roce. 

Práva účastníků ZV 

Účastníci ZV mají právo: 

o na poskytování zájmového vzdělávání, 

o na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

o na zabezpečení přístupu k informacím, 

o na vyjádření vlastního názoru, 

o užívat zařízení SVČ, pomůcek a odborné literatury v souvislosti se zájmovým vzděláváním, 

o na ochranu před všemi druhy násilí, zneužívání, před kontaktem s narkotiky a jinými 

psychotropními látkami,  

o stát se účastníkem pravidelné zájmové činnosti vypsáním přihlášky a následným dodržováním 

pravidel pro ZV, 

o žákům školy je zájmová činnost poskytnuta bez úplaty. 
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Povinnosti účastníků ZV 

o řádně docházet na ZV ve vhodném oblečení a obuvi, dodržovat zásady hygieny a čistoty, v 

místě konání ZV se chovat klidně, dbát na pořádek, 

o dodržovat vnitřní řád SVČ, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti,  

o přistupovat k majetku SVČ obezřetně a zacházet s ním opatrně. Případné škody budou 

projednány se zákonnými zástupci žáků., 

o ve svém chování dodržovat pravidla slušného chování vůči vedoucímu, účastníkům, 

popřípadě vůči dalším osobám, zdržet se a předcházet sociálně patologickým jevům, 

projevům diskriminace, nepřátelství nebo násilí, 

o plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy, vnitřním 

řádem SVČ, 

o účastníci nepřinášejí na činnost SVČ předměty a věci, které přímo nesouvisí s činností 

(zejména předměty z drahých kovů, předměty nebezpečné nebo předměty cenné). 

Jakoukoliv ztrátu neprodleně ohlásit vedoucímu ZV, 

o chránit zdraví své i svých kamarádů, 

o informovat o změně zdravotního stavu, 

o respektovat zákaz kouření, užívání alkoholu a omamných látek ve všech prostorách SVČ. 

 

Práva zákonných zástupců účastníků ZV 

o na poskytování informací o průběhu a ukončování zájmového vzdělávání, 

o na zabezpečení přístupu k informacím, 

o vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáků. 

 

Povinnosti zákonných zástupců účastníků ZV 

o zajistit aby nezletilý účastník řádně docházel na ZV, popřípadě předem omluvit jeho účast,  

o na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se 

nezletilého účastníka,   

o informovat vedoucího ZV o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh ZV nezletilého účastníka. 

 

Povinnosti pedagogických pracovníků ZV 

o dodržovat vnitřní předpisy školy,   

o dodržovat zásady úcty, pravidla morálky a slušného chování, která jsou založeny na 

dodržování zásad: vzájemného respektování, úcty, pravidel morálky a slušného chování. 

 

Zajištění bezpečnosti o ochrany zdraví účastníků ZV 

Všichni účastníci ZV jsou povinni  
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o dodržovat všechny zásady bezpečnosti a ochrany zdraví uvedená zejména ve vnitřních 

předpisech školy a důsledně dodržovat pokyny vedoucích ZV k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví v rámci ZV i souvisejících činnostech,  

o počínat si tak, aby nezpůsobili porušení bezpečnosti a poškození zdraví sobě ani jiným 

účastníkům, 

o přihlížet k základním fyziologickým potřebám účastníků,  

o vytvářet podmínky pro zdravý vývoj účastníků,  

o veškeré úrazy způsobené při činnosti v ZV je vedoucí povinen zapsat do knihy úrazů se všemi 

potřebnými údaji,  

o v případě zjištění vzniku rizika nebo případných nedostatků v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví neprodleně upozornit na tuto skutečnost vedoucího ZV,  

o při ZV platí zákaz kouření, užívání a vnášení zdraví škodlivých látek 

o všichni pracovníci a účastníci ZV se povinně zúčastňují školení BOZ a PO. 

 

 

Přijímání účastníků ZV 

Přijímání účastníků ZV specifikuje Školní vzdělávací program pro Středisko volného času. Evidenci 

účastníků ZV souhrnně vede vedoucí učitelka, záznamy o docházce do jednotlivých zájmových 

kroužků vede vedoucí zájmového kroužku. 

 

Provoz Střediska volného času 

Středisko volného času využívá prostory PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola 

s.r.o. Vedoucí kroužku odpovídá za vhodně zvolené prostory pro činnost kroužku, za úklid prostoru a 

bezpečné prostředí. 

Středisko volného času provozuje zájmovou činnost dle Plánu práce pro příslušný školní rok, zpravidla 

od října do června v odpoledních hodinách. 

Denní provoz SVČ v uvedeném období probíhá dle časového harmonogramu a týdenního rozvrhu 

zájmových kroužků. 

Rodiče čekající na děti se zdržují v prostorách tomu určených. 

 

Činnost zájmových kroužků 

Činnost zájmových kroužků je specifikována v Tematických plánech zájmových kroužků a je 

zaznamenána v Třídních knihách (Záznamech o činnosti zájmového kroužku). Za správné a kompletní 

vyplnění záznamů je odpovědný vedoucí zájmového kroužku. 

 

Závěrečné ustanovení 
 

Seznámení s Vnitřním řádem SVČ a jeho dodržování je závazné pro žáky, rodiče (zákonné zástupce) a 

zaměstnance školy. 
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V Hradci Králové 19. 10. 2015       PhDr. Jarmila Karpašová 

                                                                                                                                           ředitelka školy 

 


