
Dům dětí a mládeže Vyškov 

Vnitřní řád 

1. DDM je školské zařízení – středisko volného času pro zájmové vzdělávání. Činnost je určena především pro děti, 
žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby. Zájmové vzdělávání je poskytováno  za úplatu. 

2. O přijetí účastníka do zájmového kroužku, na tábor a vícedenní akci se rozhoduje na základě písemné přihlášky.  

3. Do zájmového útvaru chodí každý člen pravidelně a včas. V případě nemoci nebo za jiných závažných okolností 
svou neúčast předem a včas omluví. 

4. Provoz probíhá ve všedních dnech od 8.00 hod. do 18.00 hod. (dle potřeby do 20.00 hod.). O všech  prázdninách 
je provoz omezen dle potřeby. Po dohodě s ředitelkou se uskutečňují akce i o víkendech a svátcích. 

5. Účastník má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na zájmové vzdělání a na 
svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických 
podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v DDM. Každý úraz nebo 
vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností v DDM hlásí bez zbytečného odkladu vedoucímu kroužku, 
lektorovi, na vrátnici  nebo jinému zaměstnanci DDM. 

6. V prostorách DDM a jeho okolí udržují návštěvníci pořádek a neničí zařízení. Každý návštěvník zachovává platná 
hygienická a bezpečnostní opatření, dodržuje vnitřní řád s nimiž byl seznámen. Zachází šetrně s majetkem DDM. 
Úmyslně poškozený nebo odcizený majetek hradí viník v plném rozsahu. Každý šetří elektřinou a vodou  

7. Návštěvníci se chovají slušně k  jiným návštěvníkům DDM, dbají  pokynů pedagogických a provozních  
pracovníků. Chovají se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob. Nešikanují. 

8. Členové ZÚ čekají na vedoucího kroužku a teprve s ním vstupují do určené pracovny. 

9. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele.  

10. Vedoucí ZÚ se během činnosti nevzdaluje od svěřených dětí a dodržuje zásady bezpečnosti. Zachází odpovědně 
se svěřenými pomůckami a materiálem a vede k tomu děti, mládež i dospělé. 

11. Odpovědný pracovník zkontroluje po skončení činnosti ZÚ nebo akce  pořádek v místnosti, uzavření oken, 
vypnutí el. spotřebičů, zhasne světla a odevzdá klíče od místností službě na vrátnici. Po 18. hodině dává klíče do 
schránky. Dle potřeby a pokynů zakóduje budovu. 

12. Výzdoba, úpravy místností a přesuny inventáře jsou povoleny pouze se souhlasem ředitelky.  
 
13. Každý cizí návštěvník oznámí svou přítomnost v domě kterémukoliv pracovníkovi DDM. 

14. V prostorách DDM je přísný zákaz kouření, pití alkoholických nápojů, nošení, držení, distribuce a zneužívání 
návykových látek. 

15. V případě hrubého porušení vnitřního řádu DDM může být člen kroužku  nebo návštěvník vyloučen. 

16. Nedoporučuje se nosit cenné předměty (mobilní telefony atd.) a větší finanční obnosy na akce a schůzky ZÚ. Za 
jejich ztrátu nenese vedoucí ZÚ ani DDM odpovědnost. 

17. Účastníci  a zaměstnanci DDM odkládají oděvy a osobní majetek pouze na místa k tomu určená. 
 
 
Ve Vyškově 23.9.2010 
        Mgr. Ludmila Nováková 
        ředitelka DDM Vyškov 


