Vnitřní řád Agentury
Děti navštěvující kroužky:





mohou opustit učebnu – místo konání kroužku - pouze se souhlasem lektora kroužku.
se během kroužku řídí pokyny vedoucího kroužku a vnitřním řádem, se kterým byly seznámeny.
se chovají tak, aby neohrozily bezpečnost a zdraví své ani svých kamarádů. Jsou poučeny před
zahájením činnosti o BOZ a poučení je uvedeno v příslušném záznamu o činnosti kroužku.
jsou povinny dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti.

Zákonní zástupci jsou povinni:






zajistit, aby dítě řádně navštěvovalo zájmový kroužek.
dokládat písemně důvody nepřítomnosti dítěte.
informovat vedoucího kroužku o změně zdravotní způsobilosti dítěte.
na vyzvání vedení Agentury či vedoucího kroužku se zúčastnit jednání, která se týkají jejich dítěte.
uhradit za své dítě poplatek za kroužek. V případě, že tak neučiní, budou vedením Agentury
upozorněni, a pokud nezaplatí, bude jejich dítě z kroužku vyloučeno.

Děti mají právo:






využívat všech prostor určených pro zvolený typ činností.
používat vybavení kroužku
na svobodu a výběr kamarádů.
na to, aby byl respektován jejich soukromý život a život jejich rodiny.
na vyjádření vlastního názoru v souladu s obecnými zásadami slušnosti.

Zákonní zástupci mají právo:





kdykoliv navštívit kroužek
se účastnit akcí určených pro rodiče
vznášet podněty, které mohou zlepšit činnost Agentury a kroužku
na informaci o průběhu vzdělávání v kroužku

Provoz a vnitřní režim







Provozní doba kroužku je určena na začátku školního roku
Činnost kroužků probíhá v prostorách školy, za pěkného počasí i venku.
Agentura realizuje výchovně vzdělávací, rekreační činnosti a další aktivity především pro děti, mládež,
případně jejich rodiče a další zájemce v jejich volném čase zejména formou odpočinkových,
rekreačních a zájmových činností.
Činnosti Agentury jsou přístupné všem dětem, které o ně projeví zájem, až do naplnění kapacity.
Vedoucí kroužku je povinen přihlášené žáky poučit o bezpečnosti a záznam o poučení zapsat do
záznamu o činnosti kroužku
V zájmových kroužcích je vedena třídní kniha „Záznam o činnosti kroužku“, ve které se zaznamenávají
činnosti v daném kroužku a docházka dětí

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED
SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ
NEBO NÁSILÍ
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
1. V našich kroužcích jsou vytvářeny takové podmínky, aby nedocházelo k ohrožení dětí v rámci jejich
bezpečnosti a zdraví. Z tohoto důvodu není dětem dovoleno konzumovat takové potraviny, které nesou
označení „nevhodné pro děti a mladistvé“.

2. Děti se v kroužcích řídí vnitřním řádem Agentury a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byly
seznámeny. Chovají se tak, aby neohrozily bezpečnost a zdraví svoje ani svých kamarádů.
3. Vedoucí kroužků jsou povinni zajistit, aby děti bezpečně znaly určené trasy k únikovým východům.
4. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu dětí v kroužku nebo mimo budovu při
akcích pořádaných Agenturou, děti hlásí ihned vedoucímu, ten informuje rodiče dítěte.
5. Všichni pracovníci Agentury jsou povinni poskytovat první pomoc a zajistit ošetření dítěte lékařem.
Úraz ihned hlásí vedení Agentury a zapíše jej do příslušné kolonky v záznamu o činnosti kroužku.
6. Dětem je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru
učitele.
7. Dětem není dovoleno manipulovat s tělovýchovným nářadím bez souhlasu vedoucího kroužku.
8. Při přecházení dětí na místa mimo budovy školy se děti řídí pravidly silničního provozu.
Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
1. Vedoucí kroužků průběžně sledují konkrétní podmínky a situace z hlediska výskytu sociálně
patologických jevů. Uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených dětí.
2. Děti mají zakázáno nosit do kroužku předměty nebo látky, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo
zdraví kamarádů.
3. Děti mají zakázáno pořizovat audio a video nahrávky, fotografie, pokud k tomu není souhlas dotčených
osob a vedoucího kroužku.
4. Projevy šikanování mezi dětmi jsou v prostorách, učebnách i na akcích pořádaných Agenturou přísně
zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti vnitřnímu řádu Agentury.
PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY A AGENTURY ZE STRANY DĚTÍ
1. Děti mají právo používat zařízení a pomůcky Agentury s vědomím lektora. Zacházejí se svěřenými
pomůckami a majetkem šetrně, udržují je v pořádku.
2. Není dovoleno manipulovat se školním zařízením v nepřítomnosti lektora.
3. Každé poškození nebo závadu zařízení, pomůcek, hlásí dítě vedoucímu kroužku. V případě, že škoda
byla způsobena úmyslně nebo neuposlechnutím pokynu lektora, dítě škodu uhradí.
4. Během kroužku udržují děti prostory v pořádku, při odchodu je řádně uklidí.

V Nížkovicích, dne 1. 9. 2016
Klára Skrbková
Agentura Kaštánky

