Vnitřní řád SVČ Sušice při ZŠ Sušice, Lerchova ulice
/pro dětské členy SVČ, členy zájmových útvarů, klubů a účastníky mimořádných akcí. /
1. SVČ zahajuje svoji činnost první školní týden v září náborovými akcemi.
Kroužky zahajují činnost od 1. října daného roku a končí činnost 1. týden v červnu.
SVČ se otevírá pro všechny účastníky v 8.00 hodin a uzavírá se v 19.00 hodin.
Přesný rozpis souvisí s rozvrhem, účastník zájmového kroužku přichází do SVČ 15 minut
před kroužkem a opouští budovu do 15 minut po ukončení kroužku, jinak je povinen
oznámit svoji přítomnost vedoucímu spontánních aktivit a zapojit se do klubových činností
i v době mimo kroužek bezplatně.
2. Při příchodu do SVČ se hlásí svému vedoucímu nebo pedagogickému dohledu a řídí se
jejich pokyny.
3. Děti pobývají v SVČ pod dohledem pedagogického pracovníka vykonávajícího
pedagogický dohled nebo svého vedoucího zájmového kroužku.
4. Po dobu trvání ZÚ nemohou děti svévolně opustit klubovnu, odejít dříve mohou pouze
po předložení písemné žádosti zákonného zástupce.
5. Do kluboven je povolen vstup pouze v přezůvkách. V klubovnách je nutné dodržovat
pořádek a klid, aby nebyla narušována činnost ostatních kroužků.
6. Děti po dobu pobytu v SVČ dbají na bezpečnost, klid a pořádek, na šetrné a hospodárné
užívání zařízení SVČ a ochranu před jeho poškozením, brání jeho zcizení. Při zapůjčení
pomůcek dbá bezpečnosti při práci s nimi a vrací je nepoškozené pedagogickému dohledu.
7. Účastník ZÚ je povinen chovat se slušně k pracovníkům SVČ a dbát jejich pokynů.
8. Je zakázáno nosit do budovy nebezpečné předměty /bouchací kuličky, zápalky, dětské
střelné zbraně, nože, dýky ,../
9. Účastníci ZÚ jsou povinni dodržovat zásady BOZP a pokyny při práci v jednotlivých
klubovnách, s těmito zásadami jsou seznámeni pracovníky SVČ.
Zápis je proveden v třídní knize zájmového útvaru.
10. Pro všechny členy zájmových kroužků i klubů a pracovníky SVČ platí zákaz pití
alkoholických nápojů, kouření, používání omamných látek, drog, jakož i jakákoliv propagace
v tomto směru.
11. Ustanovení body 2,3,4,5,6,7,8,9 a 10 tohoto řádu se týkají i akcí organizovaných mimo
prostory SVČ, na táborech, v přírodě.
12. Účastníci mají právo účastnit se her a činností zájmových kroužků, oddechové činnosti
odpovídající jejich věku tak, jak je ustanoveno v „Úmluvě o právech dítěte“ čl. 30.
13. Děti mají právo na všestrannou účast v kulturním a uměleckém životě, na odpovídající
a rovné možnosti v oblasti kulturní, umělecké, oddechové činnosti a využívání volného
času. „Úmluva o právech dítěte“ čl. 30.
14. Poplatky se platí za celý školní rok a jsou splatné k 31. 10. daného školního roku.
Poplatek za letní tábory je splatný k 31. 5.
15. Účastníci mají právo se svobodně rozhodnout v průběhu 1 měsíce, zda budou i nadále
kroužek navštěvovat. Poté se závazně rozhodnou a zaplatí poplatek na celý rok.

16. Poměrná část poplatku se vrací na základě písemné žádosti zákonného zástupce v případě
že:
a) se přestěhuje mimo Sušici a jeho blízké okolí
b) není způsobilé k činnosti v kroužku na základě potvrzení ošetřujícího lékaře
c) nenastoupí v den nástupu na letní tábor a prokáže neschopnost potvrzením od lékaře
d) při odjezdu dítěte ze závažných důvodů z LT nebo soustředění dříve a to nejméně o 1
den.
17. Děti se mohou scházet mimo budovu na předem určeném místě v daném čase, pracovník
SVČ je povinen být na určeném místě 15 minut před zahájením a 15 minut po ukončení akce.
18. Po ukončení pobytových akcí je možné předat dítě pouze zákonným zástupcům, pokud
bude pověřena jiná osoba, je nutná písemná žádost zákonných zástupců s uvedením, kdo je
pověřen převzít dítě a čestné prohlášení pověřeného, že dítě převezme.

V Sušici 1. 9. 2019

Marie Ludvarová
vedoucí SVČ při ZŠ Sušice, Lerchova ul.

