Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Praha 6 – Suchdol 2021/2022
Vnitřní řád domu dětí a mládeže vychází z organizačního řádu DDM a navazuje na vnitřní předpis "Práva
a povinnosti externích pracovníků".
1. Za denní provoz DDM odpovídá pracovník, který má pedagogický dozor (viz Služby v DDM). Pracovník,
který koná pedagogický dozor, zajišťuje řádný průběh všech činností v DDM, bezpečnost a kázeň (viz
povinnosti pedagog. dozoru).
2. DDM zajišťuje zájmové vzdělávání v průběhu celého roku. V období školního vyučování je běžná provozní
doba každý všední den od 8:00 do 21:00. O víkendech a dnech, kdy neprobíhá školní vyučování, je provozní
doba DDM přizpůsobena programové nabídce. V letní sezóně zajišťuje DDM provoz zahrady.
3. Podmínky přijímání, odhlašování, úplaty a slev za zájmové vzdělávání jsou stanoveny v příloze vnitřního
řádu DDM – PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ, ODHLÁŠENÍ, UKONČENÍ STUDIA, ÚPLATY A PRAVIDLA SLEV ZA
ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ.
4. Účastníci zájmové činnosti dodržují dohodnutý časový rozvrh DDM, vzájemně se respektují, navzájem se
nevyrušují a jsou k sobě ohleduplní. Respektují pedagogy a zaměstnance školského zařízení a jejich pokyny.
Zachází šetrně s majetkem DDM a zapůjčenými pomůckami.
5. Účastníci zájmové činnosti mají nárok na vzdělání a školské služby ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. a oni
i jejich zákonní zástupci mají další práva dle §21 tohoto zákona (informace o průběhu a výsledcích
vzdělávání, možnost vyjádřit se k podstatným záležitostem jejich vzdělávání apod.). Podrobně v příloze
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ.
6. Za činnost a plynulý průběh zájmových útvarů a jednotlivých akcí ručí jejich vedoucí. Vedoucí kroužků,
klubů a kurzů ručí za bezpečnost účastníků na základě jejich proškolení BOZP a PO (viz. Poučení
o bezpečnosti práce), dále za převzatý majetek v místnostech, kde činnost probíhá a při odchodu
z místnosti ručí za zavření oken, zhasnutí světel a uzamčení učebny.
7. Deníky zájmové činnosti vedou vedoucí zájmových útvarů (viz. Práva a povinnosti externích pracovníků).
8. Vedoucí ZÚ si přebírají děti v DDM, nebo v určených prostorách dislokovaných pracovišť, dohlédnou na
jejich přezutí a odložení věcí v šatně. Účastníci činnosti si neponechávají cenné věci v šatně (mobilní
telefony, peníze atd.) a odkládají je na místo vedoucím k tomu určené*.
9. Před zahájením a po skončení ZÚ čekají děti na své rodiče na místě předem určeném vedoucím oddělení.
10. Kouření, konzumování alkoholických nápojů, přinášení a aplikace toxických látek není v DDM povoleno.
Stejně tak jako projevy diskriminace a násilí.
11. V případu úrazu poskytne první pomoc vedoucí zájmového útvaru (viz. školení pracovníků DDM o BOZP)
a zapíše stručnou zprávu o úrazu do deníku ZÚ. Vedoucí oddělení následně do knihy úrazů.
12. Všichni pracovníci DDM dodržují požární a poplachové směrnice na svém pracovišti (viz. Školení pracovníků
DDM o požární ochraně II. stupně).

* Organizace nenese zodpovědnost za cenné věci účastníků činnosti.

V Praze dne 9. 6. 2021
Mgr. Jana Němcová, ředitelka DDM
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Přílohy k vnitřnímu řádu DDM Praha 6 – Suchdol
Příloha č. 1: Podmínky přijímání, odhlášení úplaty a pravidla slev za
zájmové vzdělávání
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Účastníci zájmového vzdělávání, podmínky přijímání
Odhlášení z pravidelné zájmové činnosti
Podmínky úplaty za zájmové vzdělávání a pravidla slev
Podmínky úplaty za zájmové vzdělávání při pozdějším přihlášení
Pravidla vracení zaplacené úplaty
Ukončování vzdělávání

1. ÚČASTNÍCI ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ
Účastníci zájmového vzdělávání DDM jsou podle § 1 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, děti, žáci
a studenti; účastníky mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě
další fyzické osoby včetně účastníků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přijímání k účasti na zájmovém
vzdělávání DDM je prováděno bez omezení mimo uvedené výjimky:
-

-

K účasti v pravidelných zájmových činnostech včetně Hlídáníčka, táborových a jiných prázdninových
činnostech může být zájemce přijat pouze na základě písemné přihlášky podepsané zákonným zástupcem
nezletilého zájemce, popřípadě osobně zletilým zájemcem.
Údaje vyžadované v přihlášce jsou evidovány ve školní matrice, jejíž vedení je upraveno § 28 odst. 3 zákona
č. 561 / 2004 Sb. (školský zákon).
Podmínkou přijetí účastníků činností v útvaru Hlídáníčko je doložení zdravotního listu dítěte potvrzeného
lékařem.
Počet přijímaných účastníků je limitován předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků
a podmínkami pro kvalitní zajištění obsahové náplně.
Pro některé formy zájmových činností jsou stanoveny vstupní podmínky, např. věková hranice pro
účastníky soutěží, zdravotní způsobilost pro účast na táborových činnostech apod.
Je-li na konkrétní zájmovou činnost poskytnut grant nebo sponzorský příspěvek, jsou uplatňovány
požadavky a podmínky poskytovatele.

Podmínkou pro přijetí k zájmovému vzdělávání je včasná úhrada úplaty za zájmové vzdělávání dále stanoveným
způsobem. Výjimky lze uplatnit výhradně dle ustanovení § 11 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
Výši úplat za zájmové vzdělávání poskytované DDM stanoví ředitel v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.,
a vyhláškou č. 74/2005 Sb., Ve stanovených úplatách jsou zohledněny dny, kdy činnost plánovaně neprobíhá
(státní svátky, školní prázdniny) a počet týdnů konání činnosti. Garantujeme 30 lekcí za rok při týdenním cyklu
lekcí.
Úplata za účast v pravidelné zájmové činnosti může být provedena jako platba na celý školní rok či na pololetí.
V případě zletilého účastníka je rovněž možné uhradit stanovený počet vstupů na jednotlivé lekce tam, kde to
charakter činnosti umožňuje.
Úplata v Hlídáníčku je stanovena jako jednorázový hodinový nebo denní poplatek anebo platba na měsíc. Výše
úplaty za zájmové vzdělávání v Hlídáníčku je dána pevně stanovenou sazbou. Schválená výše úplaty je závazná,
podmínky jejího snížení nebo prominutí jsou vymezeny v §11, odstavci (3) a (4) vyhlášky č. 74/2005 Sb.,
o zájmovém vzdělávání.
Účast v pravidelné zájmové činnosti je možná pouze za předpokladu dodržení termínu úhrady, který je uveden
na přihlášce.
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Úplata za zájmové vzdělávání v jiných formách činnosti mimo pravidelné je stanovována na základě schválené
dokumentace a rozpočtu dané činnosti. Spontánní činnost v klubu otevřených dveří je přístupná obvykle
bezplatně, není-li v jednotlivých případech stanoveno jinak.
Mají-li účastníci (jejich zákonní zástupci) možnost získat příspěvek (od zaměstnavatele), vystaví DDM na
základě žádosti účastníka fakturu za pravidelnou nebo prázdninovou zájmovou činnost. V takovém případě
DDM zásadně fakturuje celou částku zaměstnavateli účastníka (zákonného zástupce). Případná vratka se vrací
zaměstnavateli účastníka.
Úplata za ostatní formy zájmového vzdělávání je prováděna obvykle v hotovosti při zahájení činnosti oproti
stvrzence, popřípadě vstupence.

2. ODHLÁŠENÍ Z PRAVIDELNÉ ZÁJMOVÉ ČINNOSTI
Odhlášení z pravidelné zájmové činnosti nebo prázdninové akce je možné kdykoli na základě písemné zprávy
zletilého účastníka (zákonných zástupců účastníka).
Podmínky vracení zaplacené úplaty za zájmové vzdělávání a jejího stanovování v případě pozdějšího přihlášení
u pravidelné zájmové činnosti jsou uvedeny v části 5. PODMÍNKY ÚPLATY ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘI
POZDĚJŠÍM PŘIHLÁŠENÍ A PRAVIDLA VRACENÍ ZAPLACENÉ ÚPLATY.

3. PODMÍNKY ÚPLATY ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PRAVIDLA SLEV
Úhrady za zájmové útvary a prázdninové akce přijímáme:
1.
2.

bezhotovostně na bankovní účet DDM
nebo hotovostní platbou v DDM

Pokyny k platbě obdrží každý účastník spolu s přihláškou.
Při bezhotovostní úhradě je nutné uvést správný variabilní symbol, podle něhož platby DDM automaticky
zpracovává.
Z důvodu automatického zpracování bezhotovostních plateb nelze akceptovat platby za více variabilních
symbolů najednou, ani jakýmkoli způsobem upravené variabilní symboly, takové platby nebudou
identifikovány.
V případě, že účastník (jeho zákonný zástupce) provede chybný platební příkaz a platba není připsána
v evidenci členů pod správným variabilním symbolem, má se za to, že účastník úplatu za zájmové vzdělávání
neuhradil, dokud sám aktivně neprokáže opak.
Pro účely prokazování provedené úhrady postačí bankovní výpis. Úplatu za zájmové útvary je možné hradit
na období školního roku nebo pololetí. V případě úhrady zápisného pouze za 1. pololetí, je nutné uhradit
úplatu za 2. pololetí do 31. ledna. Úhrada úplaty na celý školní rok je možná pouze pro přihlášené do 31.10.
daného školního období jednoho měsíce anebo roku.
Úplatu za činnosti Hlídáníčka lze hradit buď na za jednotlivé dny účasti. V případě neúčasti v činnosti 15 a méně
dnů se zaplacená měsíční úhrada nevrací. V případě delší neúčasti je možné převést celou měsíční úplatu na
další měsíc s tím, že účastník doplatí jednotlivé dny, kdy se činnosti v daném měsíci účastnil.
V případě prodlení s úhradou platby jsou účastníci na tuto skutečnost upozorněni. Není-li úhrada ani poté
provedena, nebude činnost v zájmovém útvaru takovému účastníkovi dále umožněna.
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V případě prázdninových činností (pobytové akce, tábory, jednodenní programy v Praze) je DDM oprávněn
odmítnout účast na akci účastníkovi, který neuhradil stanovenou úplatu do termínu zahájení akce (popřípadě
nedoložil v dohodnutém termínu úhradu, pokud provedl chybnou platbu).
Úplata za zájmové vzdělávání, kterého se mohou současně účastnit dospělí i děti a studenti je stanovena
zásadně jako nesnížená cena pro dospělé. V takovém případě je dětem do ukončení povinné školní docházky
automaticky poskytnuta sleva odpovídající rozdílu mezi cenou pro dospělé účastníky a dotovanou cenou pro
děti a studenty. Studentům VŠ do 26 let je tato nižší cena poskytnuta na základě prokázání oprávněnosti.
Ve vybraných zájmových útvarech je možné využít otevřeného vstupu, tzn. předplacenou účast (permanentky).
V návaznosti na ustanovení §11 vyhlášky 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání může být úplata za zájmové
vzdělávání snížena nebo prominuta v těchto případech:
1. dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek,
který podle zvláštního právního předpisu pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba,
2. dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči
podle zvláštního právního předpisu a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena, pokud skutečnosti
uvedené v písmenu a) a vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu b) prokáže řediteli.
Účastník nebo jeho zákonný zástupce požádá o snížení nebo prominutí úplaty formou písemné žádosti
adresované řediteli DDM. V žádosti uvede důvody a okolnosti rozhodné pro posouzení nároku na snížení či
prominutí úplaty a připojí příslušné doklady. O výši snížené úplaty nebo jejím prominutí rozhodne ředitel do
deseti dnů od doručení žádosti. O rozhodnutí bude účastník nebo jeho zákonný zástupce vyrozuměn.
Při zahájení prázdninových programů (výjezdní a příměstské tábory) je účast podmíněna úhradou stanovené
úplaty. Není-li úhrada doložena, bude stanovená částka vybrána v hotovosti při srazu účastníků. V případě, že
později dojde již realizovaná platba, bude vrácena zpět.
V některých zájmových útvarech je umožněna účast zájemců na vyzkoušení, (jestliže to kapacita
umožňuje/není obsazen). Zájemce má možnost jedné bezplatné účasti v činnosti vybraného zájmového útvaru
po předchozí dohodě s lektorem či pedagogickým pracovníkem DDM pouze s předem podanou přihláškou. Po
vyčerpání termínu účasti na vyzkoušení vedoucí zájmového útvaru další činnost zájemci neumožní, pokud
neuhradí stanovenou úplatu za zájmové vzdělávání.

4. PODMÍNKY ÚPLATY ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘI POZDĚJŠÍM PŘIHLÁŠENÍ
Při přihlášení do pravidelného zájmového vzdělávání později, než při zahájení konání zájmového útvaru jsou
stanovena tato pravidla určení úplaty za zájmové vzdělávání:
1.
2.
3.
4.
5.

při přihlášení do konce října se platí celá roční nebo pololetní částka;
při přihlášení na druhé pololetí do konce února se platí celá částka na druhé pololetí;
při přihlášení do konce listopadu / března se platí pololetní částka snížená o čtvrtinu;
při přihlášení do konce prosince / dubna se platí pololetní částka snížená o polovinu;
při přihlášení do konce ledna / června (zahrnut i květen) se platí čtvrtina pololetního předpisu.

Přesné částky pro jednotlivé zájmové útvary jsou pro každý školní rok vyhlašovány ceníkem, který je k dispozici
v DDM.

5. PRAVIDLA VRACENÍ ZAPLACENÉ ÚPLATY
Uhrazená úplata za zájmové vzdělávání se vrací pouze z vážných zdravotních či rodinných důvodů (např.
dlouhodobá nemoc či přestěhování), u prázdninových a pobytových akcí na základě doloženého lékařského
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potvrzení. V takovém případě účastník (zákonný zástupce) uvede důvody v písemné žádosti o vrácení uhrazené
úplaty (části úplaty). Viz. § 11 vyhlášky č. 74/2005 Sb..
Poplatek (či jeho poměrná část) za kurz či kroužek může být vrácen z těchto důvodů:
1. dlouhodobá nemoc nebo úraz (alespoň v délce trvání 1 měsíc), zdravotní důvody musí být hlášeny včas (v
měsíci, kdy zdravotní důvody nastaly) a doloženy potvrzením od lékaře s vyjádřením, že se dotyčný nemůže
zúčastnit té a té konkrétní činnosti v době od do
2. změna trvalého bydliště účastníka (doloženo občanským průkazem rodičů nebo účastníka),
3. účastník vůbec nezahájil činnost (připouští se maximálně JEDNA ÚČAST v prvním měsíci po přihlášení) –
doloženo deníkem.
Při odhlášení či zanechání účasti v zájmovém útvaru z jiných důvodů, než podle bodu 1. O vratce rozhoduje
ředitel na základě písemné žádosti. Vratka bude vyplacena účastníkům nejpozději do dvou měsíců od data,
kdy nastaly okolnosti rozhodné pro její přiznání.
Vratka se počítá zásadně podle pololetních předpisů (i při platbě na celý rok) a je následně snížená
o administrativní poplatek 100 Kč.
Účastníka, který se čtyřikrát po sobě nezúčastnil činnosti zájmového útvaru (kurzu) a neinformoval DDM
důvodech své dlouhodobé neúčasti, považujeme za odhlášeného. V takovém případě se zaplacený účastnický
poplatek nevrací.
Storno poplatky za pobytové akce a příměstské tábory jsou stanovovány podle těchto pravidel:
1. v případě odhlášení účastníka nejpozději měsíc před zahájením anebo v případě zajištění náhradníka akce
bude na základě žádosti vrácena celá zaplacená částka, snížena o administrační poplatek 100 Kč;
2. v případě odhlášení účastníka nejpozději 30-15 dní před zahájením akce bude na základě žádosti vrácena
uhrazená částka snížená o 15%;
3. v případě odhlášení účastníka nejpozději 14-8 dní před zahájením akce bude na základě žádosti vrácena
uhrazená částka snížená o 30%;
4. v případě odhlášení účastníka v době kratší, než 7 dní před zahájením akce bude na základě žádosti vrácena
uhrazená částka snížená o 60%;
5. V ostatních případech odhlášení účastníka se uhrazená částka nevrací.
Storno poplatky se nepoužijí, pokud účastník doloží lékařskou zprávou zdravotní způsobilost k účasti na akci.
V takovém případě bude na základě žádosti vrácena uhrazená částka snížená o 10%.
V případě přeplatku (vratky) bude příslušná částka vrácena na základě žádosti nejpozději do konce
kalendářního roku.
Žádost o vratku účastnického poplatku za pobytovou akci nebo tábor (výjezdní a příměstský tábor) musí být
podána nejpozději v den zahájení akce. V případě pozdějšího podání nemusí být žádost ze strany DDM
akceptována.
Zaplacené vstupné a účastnické poplatky za jednorázové akce se nevrací v žádném případě s výjimkou akcí,
které byly zrušeny z důvodů na straně DDM (provozní důvody, nízká účast apod.).
Při vratce úplaty za zájmové vzdělávání z důvodu na straně DDM (např. z důvodu zrušení kurzu pro malou
účast) je vratka provedena všem účastníkům na účet, z kterého byla částka poslána, anebo v hotovosti
v kanceláři oproti dokladu o zaplacení. Nepoužije se administrativní poplatek.
Minimální počet lekcí za školní rok je 30 (při konání zájmového útvaru 1x týdně, při delším/kratším intervalu
se poměrně počet lekcí snižuje/zvyšuje), pokud není stanoveno jinak (pozdější začátek, krátkodobé kurzy).

5

V případech, kdy nedojde k naplnění minimálního počtu garantovaných schůzek zájmového útvaru (lekcí)
z důvodů na straně DDM (případně přerušení činnosti z důvodu nařízení vlády či opatření hygieny), je
účastníkům, kteří řádně uhradili stanovenou úplatu, vrácena částka dle následujícího výpočtu:
Pololetní zápisné se vydělí 15 a roční 30, vzniknou částky za 1 lekci podle toho, zda účastník má uhrazené
pololetní či roční zápisné. Počet neodučených hodin zbývajících do garantovaného minimálního počtu hodin
se pak násobí příslušnou částkou za 1 lekci.
Vratka je poskytnuta na základě písemné žádosti dodané do DDM.

6. UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Ukončování vzdělávání je realizováno ústní formou. Doklad o průběhu a o ukončení vzdělávání se vydává
pouze na žádost klienta. Žádost musí být podána písemně (stačí e-mailem).

V Praze dne 9. 6. 2021
Mgr. Jana Němcová, ředitelka DDM
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Příloha č. 2:
VZDĚLÁVÁNÍ

PRÁVA

A

POVINNOSTI

ÚČASTNÍKŮ

ZÁJMOVÉHO

Práva a povinnosti účastníků zájmového vzdělávání jsou vykonávána podle zákona
č. 561/2004 Sb.
K základním právům podle § 21 tohoto zákona patří:
-

-

právo na zájmové vzdělávání, které slouží k rozvoji talentu, schopností a dovedností,
k účelnému využití volného času a na informace o jeho výsledcích,
právo zakládat v rámci DDM samosprávné orgány, volit a být do nich voleni, pracovat v nich
a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele nebo jeho zástupce s tím, že jejich povinností
je zabývat se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů,
právo vyjadřovat se k podstatným rozhodnutím o zájmovém vzdělávání, při čemž jejich
vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
právo na informace a poradenskou činnost v záležitostech zájmového vzdělávání.

Základní povinnosti účastníků a zákonných zástupců nezletilých účastníků zájmového
vzdělávání jsou stanoveny v § 22 školského zákona č. 561 / 2004. Jsou jimi zejména:
-

řádně se zúčastňovat zájmového vzdělávání, neúčast na pravidelných zájmových činnostech
omlouvat stanoveným způsobem,
dodržovat Vnitřní řád a provozní řády, předpisy a pokyny DDM k bezpečnosti a ochraně
zdraví, s nimiž byli seznámeni, a respektovat pokyny pracovníků DDM vydané v souladu
s právními předpisy.

Zletilí účastníci a zákonní zástupci nezletilých účastníků jsou povinni:
-

informovat DDM o změně zdravotní způsobilosti a dalších závažných skutečnostech, které by
mohly mít vliv na průběh vzdělávání
o změnách v údajů stanovených §28 ods. 3. Školského zákona, tj. zejména jméno, příjmení,
rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, jméno a příjmení zákonného zástupce,
místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické nebo jiné spojení.

K dalším povinnostem účastníků zájmového vzdělávání poskytovaného DDM patří
zejména:
-

respektovat pokyny pracovníků DDM
chovat se ohleduplně k ostatním účastníkům
dodržovat kázeň a klid
nevzdalovat se bez souhlasu pedagogického pracovníka
řídit se provozními řády užívaných prostor
při činnosti udržovat čistotu a pořádek
chránit majetek DDM, zacházet šetrně se zapůjčenými pomůckami a materiálem, hlásit
zjištěné závady a škody na majetku
hlásit úrazy i drobná poranění pracovníkům DDM

V Praze dne 9. 6. 2021
Mgr. Jana Němcová, ředitelka DDM
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