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1. Úvod – úvodní ustanovení

1.1. Na základě ustanovení platných obecně závazných právních předpisů, s přihlédnutím ke
konkrétním podmínkám v organizaci (dále jen „organizace“), byl zpracován a vydán tento
vnitřní řád v organizaci.

1.2. Uvedená směrnice je zpracována za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
docházející  do  organizace,  v souladu  s  Metodickým  pokynem  ministerstva  školství,
mládeže a tělovýchovy a v souladu s příslušnými ustanoveními obecně platných předpisů,
v platném znění.

1.3. Tato směrnice obsahuje obecné informace a povinnosti týkající se organizace zájmových
kroužků, konaných v areálu a v objektech organizace ve vztahu k bezpečnosti a ochraně
zdraví dětí. Součástí tohoto předpisu jsou samostatné přílohy, které stanovují organizování
konkrétních zvláštních činností.

1.4. Organizační směrnice stanovuje postup a podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při výchově a vzdělávání dětí, a to na všech pracovištích v organizaci.

1.5. Vnitřní řád se dotýká níže uvedených objektů :

Název Popis
Dům dětí a mládeže Cvikováček Klubovny, chatky, venkovní areál pro letní činnost, kanceláře pro vedení

organizace, zájmové kroužky 

Sokolovna Zájmová sportovní činnost

1.6. Vnitřním řádem se stanovují podmínky v dodržování bezpečnosti práce ve výše uvedených
objektech a činnostech, které se zde provozují.

1.7. Veškerá vydaná (platná) dokumentace BOZP je závazným dokumentem a vztahuje se na
všechny zaměstnance organizace, včetně fyzických osob zaměstnaných na přechodnou
dobu, na osoby, které se s vědomím organizace samostatně pohybují po pracovištích, na
objekty a veškeré prostory, na technologická a strojní zařízení, ke kterým má organizace
právo hospodaření či užívání. 

2. Definice a zkratky

2.1. Zkratky

PO --- Požární ochrana
BOZP --- Bezpečnost práce
ŽP --- Životní prostředí
HHS --- Hasičský záchranný sbor
OIP --- Oblastní inspektorát práce
HS --- Hygienická stanice
ZK --- Zákony
VH --- Vyhlášky
NV --- Nařízení vlády
ČSN --- České národní normy
SM --- Vydané směrnice v organizaci
MP --- Vydané metodické pokyny v organizaci
PP --- Vydané pracovní postupy v organizaci
MPBP

---
Vydané  místní  provozní  bezpečnostní  předpisy  v organizaci  ke  strojům,
k zařízení, k objektům a technologickým zařízením
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OZO --- Odborně způsobilá osoba o požární ochraně

2.2. Definice

Požární ochrana --- Veškerá  opatření  vyplývající  z právních  a  ostatních  předpisů  k zajištění
požární  bezpečností  a  z opatření  zaměstnavatele,  která  mají  za  cíl
předcházet vzniku požáru.

BOZP --- Veškerá  opatření  vyplývající  z právních  a  ostatních  předpisů  k zajištění
bezpečnosti  práce  a  ochrany  zdraví  na  pracovišti  a  z opatření
zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet vzniku mimořádným opatřením -
provozním haváriím a pracovním úrazům.

Prevence rizik --- Identifikovat  veškerá možná rizika nacházející  se na pracovištích,  stanovit
veškerá  opatření,  která  mají  za  cíl  identifikovaná  rizika  odstraňovat  nebo
minimalizovat působení neodstranitelných rizik.   

Požární bezpečnost --- Souhrn  organizačních,  územně  technických,  stavebních  a  technických
opatření  k zabránění  vzniku  požáru  nebo  výbuchu  s následným  požárem,
k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho
šíření. 

Normativní požadavek --- Konkrétní technický požadavek obsažený v české technické normě, jehož 
dodržením se považuje požadavek příslušného ustanovení vyhlášky za 
splněný;  neexistuje-li pro příslušnou oblast platná česká technická norma, 
považuje se za normativní požadavek konkrétní technická specifikace 
obsažená ve veřejně dostupném uznávaném normativním dokumentu.

Zaměstnavatel --- právnická  nebo  fyzická  osoba,  která  zaměstnává  fyzické  osoby
v pracovněprávních a v obdobných pracovních vztazích v souladu se ZP č.
262/2006 Sb

Vedoucí zaměstnanec --- osoba pověřená řízením zaměstnanců na jakémkoliv organizačním stupni ve
společnosti

Zaměstnanec --- osoba, která je v pracovním nebo obdobném poměru (zákon č. 262/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů - Zákoník práce)

Osobní ochranné pracovní 
prostředky (dále jen "OOPP")

--- jsou  prostředky  osobní  ochrany,  schválené  příslušnou  autorizovanou
zkušebnou a určené k tomu, aby se zaměstnanci jejich používáním chránili
před riziky,  která by mohla ohrozit  jejich život,  bezpečnost nebo zdraví při
práci

Pracovní úraz --- jakékoli  poškození  zdraví  nebo  smrt,  které  byly  zaměstnanci  způsobeny
nezávisle na jeho vůli krátkodobým náhlým a násilným působením vnějších
vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti  s nimi, pracovní
úraz není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět

Kniha úrazů --- sešit k evidenci pracovních úrazů. Slouží jako podklad pro pozdější sepsání
záznamu o úrazu, projeví-li se následky později. Sešit dále slouží k evidenci
nemoci z povolání

Pracovní rizika --- kombinace pravděpodobnosti  a rozsahu možného zranění nebo poškození
zdraví zaměstnance, vystavenému v pracovním procesu jednoho nebo více
potenciálních zdrojům pracovních úrazů nebo ohrožení zdraví pracovníka

Prevence pracovních rizik --- opatření, která se plánují nebo jsou zavedena na určených stupních řízení a
slouží k předcházení pracovním úrazům a nemocím z povolání

Pracoviště --- prostory nebo místa určená zaměstnavatelem, na kterých zaměstnanci plní
své pracovní úkoly a která podléhají dozoru zaměstnavatele

Nesoulad v oblasti BOZP --- nedostatek  v dokumentaci,  v postupu  nebo  na  zařízení  pracoviště,  které
snižuje  úroveň  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  a  vytváří  možnost
(nebezpečí)  vzniku  pracovního  úrazu,  nemoci  z povolání  nebo  jiného
poškození zdraví

Veřejnost --- Osoby, které se oprávněně mohou vyskytovat při provozovaných činnostech 
a nejsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k jejím 
provozovatelům, nejsou vlastníky objektů, v nichž jsou činnosti provozovány 
ani provozovateli těchto činností.

Hořlavé látky --- Látky tuhého, kapalného nebo plynného skupenství, které jsou schopny (bez
ohledu na způsob zapálení) uvolňovat při požáru teplo.
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3. Organizační schéma organizace

4. Předmět činnosti organizace

4.1. Organizace  je  zřízena  za  účelem  poskytování  vzdělávání  a  výchovy  dětí,  je  součástí
výchovně  vzdělávací  soustavy.  Přehledný  rozpis  zájmové  činnosti  organizace  uveden
v příloze č. 1. 

5. Pravomoc, působnost a odpovědnost v oblasti BOZP

5.1. Péče  o  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  (dále  jen  BOZP)  a  stálé  zlepšování

pracovních  podmínek  je  trvalou,  rovnocennou  a  neoddělitelnou  součástí  činností  a  úkolů
organizace.

5.2. Za  plnění  povinností  zaměstnavatele  v péči  o  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci

odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Tyto povinnosti
jsou taktéž trvalou, rovnocennou a neoddělitelnou součástí jejich pracovních (funkčních) náplní, tj.
pravomocí, působností a odpovědností.
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5.3. Účelem  této  směrnice  je  zabezpečit  řádnou  funkci  a  zkvalitňování  systému  BOZP  v

organizaci.

5.4. Cílem této směrnice je stanovení pravidel jednotného řízení v oblasti BOZP, prosazování

potřebných bezpečnostních opatření k jejich dodržování a kontrola jejich účinnosti.

5.5. Všichni  zaměstnanci  jsou  povinni  dodržovat  vnitřní  řád,  organizační  řád  a  ostatní

organizační a pracovní normy, jakož i právní předpisy vztahující se k vykonávané práci, zejména
Zákoník práce a předpisy s ním souvisící.

6. Řídicí dokumenty organizace mající vztah k oblasti BOZP 

6.1. Řídícími dokumenty v oblasti BOZP jsou:

 Vydané příkazy, směrnice a metodické pokyny ředitelkou organizace. 

 Související  dokumenty  organizace:  technologické  předpisy,  návody  od

výrobce  ke  strojům,  zařízením  a  k ručním  el.  spotřebičům  a  další  vydané
předpisy, které stanoví pravidla a opatření zajišťující BOZP.

7. Prává a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců
se zaměstnanci organizace 

7.1. Práva dětí:

7.1.1.  Děti mají právo:

 Na vzdělání podle vzdělávacího programu jednotlivých zájmových kroužku.
 Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností.
 Jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální

péči v rámci možností organizace.
 Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání v jednotlivých zájmových

kroužcích.
 Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí  jejich

vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající
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jejich  věku  a  stupni  vývoje,  své  připomínky  může  vznést  prostřednictvím
zákonných zástupců nebo přímo ředitelce organizace.

 Na ochranu před vlivy a informacemi,  které by ohrožovaly jeho rozumovou a
mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku.

 Na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením.
 Na svobodu ve výběru kamarádů.
 Na svobodu pohybu v prostorách organizace, jež jsou k tomu určeny.
 Na přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku.
 Na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj,

v případě nejasností požádat o pomoc vyučujícího.
 Jestliže se dítě cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o

pomoc či radu vyučujícího.

7.2. Povinnosti dětí:

7.2.1. Děti mají povinnost:

 Řádně docházet do organizace a řádně se vzdělávat a plnit stanovené úkoly.
 Aktivně se účastnit aktivit, na které se přihlásily,
 Dodržovat  vnitřní  řád  a  předpisy  a  pokyny  organizace  k  ochraně  zdraví  a

bezpečnosti,  s  nimiž  byly  seznámeny,  bezodkladné  oznamovat  jakékoliv
poranění, které si přivodily v organizaci a na akcích pořádaných organizací. 

 Plnit pokyny zaměstnanců organizace vydané v souladu s právními předpisy a
vnitřním řádem.

 Vyjadřuje-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem.
 Nepoškozovat  majetek  organizace  a  ostatních  osob,  případné  škody  jsou

povinny zaplatit.

7.3. Práva zákonných zástupců dětí:

7.3.1. Zákonní zástupci dětí mají právo:

 Na  informace  o  průběhu  a  výsledcích  vzdělávání  svého  dítěte  v zájmových
kroužcích.

 Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí  jejich
dětí, přičemž k jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.

 Na informace a poradenskou pomoc organizace pro jejich děti v záležitostech
týkajících se vzdělávání podle vzdělávacího programu organizace.

 Omluvit o uvolnění dítěte z činnosti zájmového kroužku.

7.4. Povinnosti a odpovědnost zákonných zástupců dětí:

7.4.1. Zákonní zástupci dětí mají povinnost:

 Zajistit, aby dítě docházelo řádně do organizace, dle rozvrhu zájmových kroužků,
do kterých se přihlásilo.

 Na  vyzvání  ředitelky  organizace  se  osobně  zúčastnit  projednání  závažných
otázek týkajících se vzdělávání dítěte v zájmovém kroužku.
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 Informovat organizaci o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte
nebo  jiných  závažných  skutečnostech,  které  by  mohly  mít  vliv  na  průběh
vzdělávání v zájmovém kroužku.

 Písemně,  e-mailem a  SMS dokládat  důvody nepřítomnosti  dítěte  v zájmovém
kroužku.

 Informovat  o  všech  skutečnostech,  které  by  mohly  mít  souvislost  s plněním
docházky do zájmového kroužku.

 Bez  zbytečného  odkladu  nahlásit  úraz,  poranění  dítěte,  které  si  přivodilo  při
činnosti v zájmovém kroužku. 

7.4.2. Rodičovská  odpovědnost  náleží  rodičům  i  při  pobytu  dítěte  v  organizaci,  mají
povinnost  s organizací  spolupracovat  a  řešit  případné  problémy,  které  se  v
průběhu vzdělávání mohou vyskytnout.

7.5. Vztahy žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci organizace:

7.5.1. Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci organizace, rodiči a dětmi vychází ze zásady
vzájemné  úcty,  respektu,  názorové  snášenlivosti,  solidarity  a  důstojnosti  všech
účastníků vzdělávání v organizaci.

7.5.2. Zaměstnanci  organizace vydávají  dětem a zákonným zástupcům pouze takové
pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním vzdělávacího programu zájmového
kroužku, vnitřního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

7.5.3. Nevhodné  chování  dětí  namířené  vůči  pracovníkům  organizace,  může  být
důvodem pro udělení kázeňského opatření.

7.5.4. Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky dítěte vůči pracovníkům organizace se
vždy považují  za závažné zaviněné porušení  povinností  stanovených školským
zákonem, za něž může být dítě vyloučeno ze zájmového kroužku.

7.5.5. Všichni zaměstnanci organizace budou děti chránit před všemi formami špatného
zacházení. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro
ně nevhodnými. 

7.5.6. Informace,  které  zákonný  zástupce  dítěte  poskytne  organizaci  (zdravotní
způsobilost,…)  jsou  důvěrné  a  zaměstnanci  organizace  se  řídí  zákonem  č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

7.5.7. Vyzve-li  ředitelka  organizace  nebo  jiný  pedagogický  pracovník  zákonného
zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem dítěte.

7.5.8. Všichni  pedagogičtí  pracovníci  se  povinně  zúčastňují  konzultačních  dnů,  na
kterých informují zákonné zástupce o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě
omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí,  aby zákonní zástupci
byli informováni jiným způsobem.

7.5.9. Vedoucí  zájmových  kroužků  jsou  povinni  při  odchodu  překontrolovat  a  zavřít
všechna okna, dveře a zkontrolovat vypnutí všech el. zařízení a zda neteče voda.

8. Provoz a vnitřní režim organizace

8.1. Dětí chodí do organizace pravidelně a včas podle rozvrhu zájmových kroužků. 
8.2. Nepřítomnost dítěte v zájmovém kroužku je třeba omlouvat vždy písemně, e-mailem, nebo

SMS.
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8.3. Při  absenci  dítěte  je  nutno  neprodleně  informovat  vedoucího  zájmového  kroužku  nebo
ředitelku organizace, písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence.

8.4. Pokud  dítě  odchází  ze  zájmového  kroužku  v průběhu  konání,  oznámí  tuto  skutečnost
vedoucímu zájmového kroužku. Zákonní zástupci jsou povinni dítě ze zájmového kroužku
vyzvednout osobně.

8.5. Zákonní  zástupci  přivádějí  a  následně  vyzvedávají  své  děti  ze  zájmových  kroužků.
V případě, že zákonný zástupce rozhodně, že dítě se bude do organizace doprovázet a
následně odcházet samo, předá tuto informaci vedení organizace a to písemnou formou. 

8.6. Odpovědnost organizace končí při opuštění objektu / areálu organizace.
8.7. Dohled nad dětmi je zajištěn v době konání zájmového kroužku a na akcích pořádaných

organizací pedagogickými zaměstnanci organizace.
8.8. Předem známou nepřítomnost dítěte je třeba omluvit před započetím zájmového kroužku. 
8.9. Jednotlivé budovy, v kterých se konají zájmové kroužky, se otevírají vždy 20 minut, před

zahájením daného zájmového kroužku. Děti přicházejí vždy 5 min před začátkem daného
zájmového kroužku. 

8.10. Po příchodu se děti  připraví  pro danou činnost  zájmového kroužku a vyčkají  na pokyn
vedoucího zájmového kroužku.

8.11. V době mimo konání zájmového kroužku se děti smějí zdržovat v prostorách organizace
pouze za přítomnosti pedagogického dohledu.

8.12. Po  skončení  zájmového  kroužku  se  dítě  zdržuje  v místě  určeném  pedagogickým
pracovníkem  a  vyčká  na  příchod  zákonného  zástupce  a  společně  opouštějí  prostory
organizace.  V případě, že dítě odchází  samo, oblékne se a odchází z budovy či areálu
organizace. 

8.13. Je zakázáno zdržovat se v prostorách organizace bez přítomnosti a určeného dozoru. 
8.14. Děti nenosí do organizace nepotřebné či drahé věci, neboť organizace za jejich ztrátu či

poškození nenese odpovědnost.
8.15. V odborných učebnách (prostorech) děti dodržují bezpečnostní řády těchto učeben.
8.16. Nalezené věci se odevzdávají a skladují v prostorách sekretariátu ředitelky organizace.

8.17. Děti  nepoužívají  hrubých  a  vulgárních  slov.  Jsou  ohleduplní  k  mladším  a  slabším
kamarádům, zvláště dbají, aby neohrozili jejich zdraví, případně životy.

8.18. Dítě zachovává čistotu v organizaci a přilehlém okolí organizace.
8.19. Děti jsou povinny chovat se ukázněně, dbát na pořádek ve všech prostorách organizace,

vzorně se starat o pomůcky a jejich poškození nebo ztrátu hlásí vedoucímu zájmového
kroužku.

8.20. Vstup  cizích  osob  do  prostor  organizace  je  zakázán  (tj.  osobám,  kteří  nejsou
zaměstnancem, účastníkem zájmového kroužku nebo zákon. zástupcem).

8.21. Vstup do budov je pouze hlavním vchodem. 
8.22. Osoba, která vpustí cizí osobu do objektu organizace, musí osobně převzít cizí osobu u

vchodu, zajistí a vyřídí s ní náležitosti, popř. předá do kanceláře ředitelky organizace.

9. Podmínky zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

9.1. Ve vnějších i vnitřních prostorách organizace je zakázáno kouřit a používat alkohol a jiné
návykové látky.
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9.2. Děti se chovají při pobytu v prostorách organizace a na akcích organizovaných organizaci
tak, aby neohrozily zdraví svoje ani svých kamarádů či jiných osob.

9.3. Dětem je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením
bez přítomnosti odborného dohledu.

9.4. Při přecházení dětí na jiná místa mimo budovy organizace se děti řídí pravidly silničního
provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející pedagog
děti zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy, lyžařské kursy, sportovní a turistické
akce  v  přírodě  platí  zvláštní  bezpečnostní  předpisy,  se  kterými  jsou  děti  předem
seznámeny.  Při  pobytu v ubytovacích zařízeních se děti podřizují  vnitřnímu řádu tohoto
zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.

9.5. Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, zachovávají  děti specifické bezpečnostní
předpisy  pro  tyto  učebny,  dané  vnitřním  řádem  odborné  učebny.  Vyučující  daného
předmětu  jsou  povinni  s  nimi  seznámit  děti  při  první  hodině  zájmového  kroužku  a
dodatečně poučit  děti,  kteří  při  první  hodině chyběli.  O poučení  dětí  provede vyučující
záznam do třídní knihy. 

9.6. Poučení  na počátku zájmového kroužku provádí vedoucí zájmového kroužku,  který děti
seznámí zejména:

 s vnitřním řádem,
 se  zásadami  bezpečného  chování  v prostorách  organizace,  na  chodbách,

schodištích, v šatnách, 
 se zákazem přinášet věci, které nesouvisejí s daným zájmovým kroužkem,
 s postupem při vniku úrazu, 
 s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru.

9.7. Poučení před činnostmi, které se provádí mimo areál organizace (jde o takové činnosti,
jakými jsou vycházky, výlety, sportovní a turistické akce, lyžařské výcviky, apod…..) provádí
seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy a poučení o správném vybavení
vedoucí akce nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat dohled.

10. Hlášení, evidence a registrace úrazů dětí

10.1. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během zájmového kroužku, na chodbě nebo
hřišti jsou děti povinny hlásit ihned svému vedoucímu zájmového kroužku.

10.2. Vedoucí zájmového kroužku je povinen poskytnout / zajistit  první pomoc poraněnému a
následně zabezpečit zaevidování vzniklého úrazu do knihy tomu určené.

10.3. Kniha  úrazů  je  uložena  v sekretariátu  ředitelky  organizace.  Za  její  vedení  odpovídá
ředitelka organizace.

10.4. V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, ke kterým došlo při činnostech v zájmovém
kroužku  nebo  na  akcích  organizovaných  organizaci,  a  to  nejpozději  do  24  hodin  od
okamžiku, kdy se organizace o úrazu dozví.

10.5. Zápis do knihy úrazů provádí:

 Vedoucí zájmového kroužku.
 Ředitelka organizace
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 Pedagog volného času

10.6. V knize úrazů se uvádí: 

 Pořadové číslo úrazu.
 Jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného.
 Popis úrazu.
 Popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události.
 Zda a kým byl úraz ošetřen.
 Podpis osoby, která provedla zápis do knihy úrazů.
 Další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu. 

10.7. Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem
evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu.

10.8. V souladu s § 4 odst.5 vyhlášky č.64/2005 Sb., o evidenci úrazů žáků ve znění vyhlášky
č.57/2010  Sb.,  má  organizace  povinnost  zasílat  záznamy  o  úrazu  a  vyrozumění  o
aktualizaci záznamů o úrazu v elektronickém formuláři., který je vyplňován prostřednictvím
systému InspIS  DATA.

10.9. Pořízení záznamu o úrazu a jeho následné ohlášení provádí ředitelka organizace.
10.10. Na žádost zákonného zástupce, organizace bezodkladně vyhotoví záznam o úrazu, který

vyhotovuje ředitelka organizace.
10.11. Organizace vyhotoví záznam o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost dítěte ve škole, pokud

je pravděpodobné, že dítěti bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského
uplatnění způsobené úrazem. 

10.12. O každém úrazu je informována ředitelka organizace, prostřednictvím svých podřízených. 
10.13. O úrazu dítěte podá pedagogický pracovník, který je určen pro vyplňování zápisu do knihy

úrazů,  bez  zbytečného  odkladu  informaci  zákonnému zástupci,  nebo  informaci  podává
ředitelka organizace.

10.14. Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin
nebo  přestupek,  nebo  jedná-li  se  o  smrtelný  úraz,  podá  ředitelka  organizace  bez
zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky.

10.15. O úrazu podá ředitelka bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je organizace
pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví dětí. 

10.16. Ředitelka bez zbytečného odkladu podá hlášení  o úrazu také příslušnému inspektorátu
bezpečnosti práce. 

10.17. Záznam  o  úrazu  se  zasílá  za  uplynulý  kalendářní  měsíc,  nejpozději  do  pátého  dne
následujícího měsíce:

 zřizovateli, 
 zdravotní pojišťovně žáka a 
 příslušnému inspektorátu České školní inspekce.

Záznam o smrtelném úrazu zasílá ředitelka organizace do 5 pracovních dnů po podání hlášení :

 zřizovateli,
 zdravotní pojišťovně žáka,
 příslušnému inspektorátu České školní inspekce a
 místně příslušnému útvaru Policie České republiky. 
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10.18. Jak postupovat, stane-li se úraz dítěti:

a) Zjistit poranění, popř. ho konzultovat se zdravotníkem organizace.
b) Informovat ředitelku organizace.
c) Zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři.
d) Oznámit skutečnost zákonným zástupcům, požádat je o převzetí dítěte.
e) Provést zápis do knihy úrazů popř. vyplnit záznam o úrazu.

11. Podmínky zacházení s majetkem organizace ze strany dětí

11.1. Dítě  šetrně  zachází  se  svěřenými  potřebami  a  majetkem  organizace.  Každé  svévolné
poškození nebo zničení majetku organizace či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče
dítěte, který poškození způsobil. Děti (popř. zákonní zástupci) odpovídají za škodu podle
obecné úpravy občanského zákoníku či podle zvláštní úpravy § 391 zákoníku práce.

11.2. Každé  poškození  nebo  závadu  v učebně  a  v jiných  prostorách  organizace,  hlásí  dítě
vedoucímu zájmového kroužku. 

11.3. Požaduje-li  organizace  náhradu  škody  po  dítěti,  musí  poškození  věci  vždy  prošetřit
ředitelka za účasti zákonného zástupce.

11.4. Před odchodem ze zájmového kroužku, každé dítě uklidí své pracovní místo a jeho okolí. 
11.5. Dětem je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. 

12. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

14.1. Každý  vedoucí  zaměstnanec  a  zaměstnanec  na  všech  stupních  řízení  je  povinen  se

seznámit  s tímto  dokumentem  a  zároveň  s  ním  zabezpečit  seznámení  všech  svých  přímých
podřízených.

14.2. Revize  směrnice  bude  prováděna  vždy  při  závažné  změně  předpisů  v oblasti  BOZP.

Celková revize  bude provedena vždy po uplynutí  jednoho roku.  Za přípravu návrhu odpovídá
technik BOZP.

Příloha č. 1      -             Přehledný rozpis zájmové činnosti v     organizaci
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