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V N I T Ř N Í   Ř Á D  
 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1.1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, Komenského 245, 550 01 Broumov 

(dále jen DDM nebo Ulita) vydává ředitel na základě § 30 Zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon)  

a Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 

Vnitřní řád upravuje především: 

- Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných 

zástupců v DDM a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými  

a dalšími pracovníky; 

- způsob evidence účastníků pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání; 

- provoz a vnitřní režim DDM; 

- podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich 

ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství 

nebo násilí; 

- podmínky zacházení s majetkem DDM ze strany dětí, žáků a studentů. 

 

Článek 2 

Účastníci činností v DDM Ulita a jejich evidence 

 

2.1 Činnosti DDM Ulita jsou určeny zejména pro děti, žáky, studenty, pedagogické 

pracovníky a další osoby (rodiče, rodiče s dětmi, kolektivy, seniory apod.) a to bez 

ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky.  

2.2 Podmínky přijímání uchazečů jsou stanoveny podle jednotlivých forem činností ve 

„Školním vzdělávacím programu“ (dále také jen ŠVP) v kapitole 7. 

2.3 Účastníci činností jsou evidovaní podle jednotlivých forem činností stanovených  

v ŠVP:  

a) evidence účastníků příležitostné činnosti podle části 5 písmeno a) ŠVP – podle 

povahy činnosti jsou uchazeči evidováni v seznamu účastníků nebo se 

zaznamenává počet účastníků a to na základě sčítání nebo na základě 

kvalifikovaného odhadu  
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b) evidence účastníků pravidelné činnosti  podle části 5 písmeno b) ŠVP – 

uchazeč je evidován v „Seznam členů pravidelné zájmové činnosti“ na základě 

přihlášky 

c) evidence účastníků táborové a pobytové činnosti podle části 5 písmeno c) ŠVP 

– uchazeč je evidován v seznamu účastníků táborové nebo pobytové činnosti na 

základě přihlášky 

d) evidence účastníků osvětové činnosti a prevence soc. pat. jevů podle části 5 

písmeno d) ŠVP – podle povahy činnosti je účastník evidován na prezenční listině 

nebo na seznamu účastníků, případně se zaznamenává pouze počet a to na základě 

sčítání nebo na základě kvalifikovaného odhadu  

e) evidence účastníků individuální práce a vytváření podmínek pro rozvoj 

nadání dětí,žáků a studentů podle části 5 písmeno e) ŠVP – podle povahy 

činnosti je účastník evidován v „Seznamu členů pravidelné zájmové činnosti“ nebo 

seznamu účastníků 

f) evidence účastníků činností při využití otevřené nabídky spontánních činností 

podle části 5 písmeno f) ŠVP – podle povahy činnosti je účastník evidován 

zápisem do sešitu návštěvníků nebo se zaznamenává pouze počet a to na základě 

sčítání nebo na základě kvalifikovaného odhadu 

 

Článek 3 

Práva a povinnosti účastníků činností v DDM Ulita 

a jejich zákonných zástupců 

 

3.1 Práva účastníků zájmového vzdělávání (dále také jen ZV) jsou dána zejména § 21 odst. 

(1) školského zákona a dalšími obecně platnými předpisy. Povinnosti účastníků jsou 

dány zejména § 22 odst. (1) a (2) školského zákona a dalšími obecně platnými předpisy. 

Účastníci činností v DDM Ulita mají především právo: 

a) účastnit se činností v DDM Ulita v plném rozsahu a bez omezení podle pravidel 

stanovených pro jednotlivé formy činností 

b) na informace o průběhu zájmového vzdělávání 

c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím a záležitostem, které se týkají jejich 

zájmového vzdělávání, přičemž jejich názorům bude věnována pozornost 

odpovídající jejich věku a stupni vývoje 

d) na informace a poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se zájmového 

vzdělávání 

Zákonní zástupci účastníků mají práva uvedená pod písmenem b), c), d). 

 

3.2 Účastníci činností v DDM Ulita mají především povinnost: 

a) řádně docházet a účastnit se činností, na které si podali přihlášku 

b) uhradit úplatu za činnost, ke které se přihlásili, pokud je pro tuto činnost stanovena 

c) dodržovat vnitřní řád DDM Ulita a předpisy a pokyny k ochraně zdraví  

a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni 
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d) plnit pokyny všech pracovníků DDM Ulita vydané v souladu s právními předpisy  

a vnitřním řádem, chovat se k nim s respektem a podle pravidel slušnosti a 

vzájemného občanského soužití 

e) omlouvat svoji nepřítomnost v činnostech, na které si podali přihlášku 

f) oznámit DDM Ulita údaje podle §28 odst. 3 (školní matrika školského zařízení), 

které jsou důležité pro průběh zájmového vzdělávání nebo bezpečnost účastníka 

a změny v těchto údajích 

3.3 Zákonní zástupci nezletilých účastníků jsou povinni:  

a) zajistit, aby se nezletilý účastník účastnil činností, na které si podal přihlášku 

b) na vyzvání ředitele DDM Ulita se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 

týkajících se zájmového vzdělávání dítěte 

c) informovat DDM Ulita o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte  

a jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh činností 

d) omlouvat nepřítomnost dítěte v činnostech, na které je přihlášeno 

e) oznámit DDM Ulita údaje podle §28 odst. 3 (školní matrika školského zařízení), 

které jsou důležité pro průběh zájmového vzdělávání nebo bezpečnost účastníka  

a změny v těchto údajích 

 

Článek 4 

Činnost DDM Ulita 

 

4.1 Činnost DDM Ulita Broumov se uskutečňuje ve více oblastech zájmového vzdělávání 

podle Vyhlášky 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání, § 2.  

4.2 DDM vykonává činnost po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní 

vyučování. Přesný rozsah činnosti je vymezen Školním vzdělávacím programem DDM  

a Celoročním plánem činnosti na konkrétní školní rok. 

 

Článek 5 

Provoz DDM Ulita 

 

5.1 Pravidelný provoz DDM je pondělí – pátek od 8 do 20 hodin (případně i déle podle 

rozvrhu jednotlivých forem činností). 

5.2 V sobotu, v neděli a ve státem stanovený svátek  probíhá činnost dle Celoročního plánu 

činnosti na konkrétní školní rok a konkrétní časový rozvrh je vždy uveden na propagaci 

příslušné činnosti. 

5.3 O prázdninách probíhá činnost podle Celoročního plánu činnosti na konkrétní školní rok 

a konkrétní časový rozvrh je vždy uveden na propagaci příslušné činnosti.  

5.4 Provoz činností se řídí „Provozním řádem DDM“, provozními řády jednotlivých dílen a 

kluboven a dalšími vnitřními směrnicemi. 

5.5 Informace o provozu a odpovědnosti za jednotlivé typy činností jsou k dispozici 

v kanceláři DDM Ulita a u statutárního zástupce (ředitele) organizace. 

Informační kontakty: telefon  491 521 381 
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    mobil  776 364 400 

    e-mail  ulita@ulita.org  

    web  www.ulita.org 

 

Článek 6 

Úplata za zájmové vzdělávání 

 

6.1 Podmínky a stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání se řídí Vyhláškou č.74/2005 

Sb. o zájmovém vzdělávání , část třetí, § 11 – 12. 

6.2 Výši úplaty za jednotlivé formy činností a další podmínky stanovuje Příkaz ředitele pro 

příslušný školní rok. Způsob výběru úplaty za zájmové činnosti je upraven pokynem 

ředitele 3/2-9-2007. 

 

Článek 7 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků činností v DDM Ulita 

 

8.1 Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Pravidla jsou vydávána písemně formou vnitřních směrnic nebo ústně. Jedná se 

především  

o tyto směrnice: 

- „Metodický pokyn k zajištění BOZP v DDM Ulita“ 

- „Požární a poplachové směrnice“ 

- „Požární evakuační plán“ 

- „Vnitřní řád“ 

- „Provozní řád DDM Ulita, provozní řády jednotlivých kluboven a učeben“ 

 

8.2 Závažné události, které mají vliv na bezpečnost a zdraví osob, se ohlašují v kanceláři 

DDM Ulita nebo v recepci, kancelář a recepce současně plní úlohu ohlašovny požáru. 

8.3 Kniha úrazů a záznamy o úrazech jsou uloženy v kanceláři. V případě úrazu se 

postupuje podle směrnice k zajištění BOZP. 

8.4 Účastníci nevnášejí do DDM věci, které nesouvisejí s činností, zejména věci 

nebezpečné. Vnesení zbraně a jiné nebezpečné věci je považováno za závažné porušení 

vnitřního řádu. 

 

Článek 8 

Zákaz kouření v DDM Ulita 

 

9.1 V budovách a prostorech DDM a při činnostech pořádaných DDM platí zákaz kouření. 

Porušení tohoto zákazu je považováno za závažné porušení vnitřního řádu. 

 

mailto:ulita@ulita.org
http://www.ulita.org/
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Článek 9 

Zneužívání návykových látek 

 

10.1 Návykovou látkou se rozumí alkohol, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé 

nepříznivě ovlivňovat psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací 

schopnosti nebo jeho sociální chování. 

10.2 Platí přísný zákaz užívání návykových látek v době činnosti a při akcích pořádaných 

DDM. Porušení tohoto zákazu bude považováno za hrubé porušení vnitřního řádu. 

Distribuce návykových látek je důvodem k neprodlenému projednání a mimořádnému 

postupu. 

 

Článek 10 

Výchovná opatření 

 

11.1 Výchovná opatření mohou být udělována a ukládána podle § 31 školského zákona. 

 

Článek 11 

Zacházení s majetkem DDM a majetkem ostatních osob 

 

12.1 Účastníci jsou povinni šetrně zacházet se majetkem DDM i s majetkem ostatních 

osob. Vznikne-li škoda úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, bude její náhrada na 

viníkovi vymáhána. Škoda se ihned po jejím zjištění hlásí prostřednictvím vedoucího 

dané činnosti v kanceláři DDM, případně přímo řediteli. 

12.2 Věci nalezené se ihned odevzdávají v kanceláři nebo v recepci. 

12.3 Půjčování majetku DDM Ulita se řídí Výpůjčním řádem 

 

Článek 12 

Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy 

  

13.1 V DDM Ulita není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich 

propagace. 

13.2 V DDM není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání,  

a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí, 

žáků a studentů nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí. 

 

Článek 13 

Stížnosti, podněty a připomínky k činnosti DDM 

 

14.1 Stížnosti, podněty a připomínky k činnosti DDM mohou podávat účastníci samostatně 

nebo prostřednictvím vedoucích činností. 

VÝPŮJČNÍ%20ŘÁD_08.doc
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14.2 Stížnosti, připomínky a další podněty mohou účastníci podávat i elektronicky na 

adresu ulita@ulita.org . Ředitel DDM bude řešit všechny takto obdržené podněty, 

pisatele vyrozumí v případě, že uvede své jméno, příjmení a adresu bydliště. 

 

 

 

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti 3. 9. 2007 

 

 

        Bc. Miroslav Frömmel v.r. 

                  ředitel DDM Ulita Broumov 

Seznámeni byli: 

mailto:ulita@ulita.org

