příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD
1. VNITŘNÍ ŘÁD
Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1.1.2018

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.1.2018
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které
tvoří součást tohoto předpisu.

VNITŘNÍ ŘÁD
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Centrum volného času MOZAIKA je příspěvkovou organizací města Klimkovice.
Vnitřní řád Centra volného času MOZAIKA Klimkovice upravuje:
- podrobnosti k právům a povinnostem účastníků aktivit MOZAIKY
- podrobnosti k právům a povinnostem zákonným zástupců dětí účastnících se aktivit
MOZAIKY
- provoz a vnitřní režim MOZAIKY
II. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ AKTIVIT MOZAIKY
Práva účastníků aktivit MOZAIKY:
1. Účastnit se zájmových aktivit, ke kterým se přihlásili nebo které jsou volně přístupné.
2. Sdělovat náměty, připomínky a výhrady k činnosti MOZAIKY lektorovi zájmové aktivity
nebo ředitelce.
3. Užívat zařízení, pomůcky a literaturu sloužící k zájmovým aktivitám. Při užívání se řídit
pokyny lektora zájmové aktivity a jiných oprávněných osob.
4. Na informace o průběhu daných aktivit.
5. Na poskytnutí pomoci v nesnázích, na požádání pomoci svého lektora v případě
neporozumění problematice zájmové aktivity.
Povinnosti účastníků aktivit MOZAIKY:
1. Dodržovat v plném rozsahu Vnitřní řád CVČ MOZAIKA Klimkovice, předpisy a pokyny
MOZAIKY k ochraně zdraví, bezpečnosti a požární ochrany.
2. Přicházet na aktivity včas.
3. Přezouvat se a odkládat oděv na místě k tomu určeném.
4. Zletilí účastníci jsou povinni informovat lektora zájmové aktivity o změně zdravotní
způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít
vliv na průběh zájmové aktivity.
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5. S veškerým majetkem a pomůckami zacházet šetrně. Všechny způsobené či zjištěné závady
na majetku musí být neprodleně hlášeny lektorovi, popř. ředitelce. Pokud dojde k poškození
či zničení majetku, hradí škodu ten, kdo ji způsobil, popřípadě právní zástupce nezletilého.
6. Účastníci všech aktivit v MOZAICE odpovídají za své peníze, cennosti i drahé předměty
(např. mobil, kalkulačka, hodinky). MOZAIKA za ně nenese zodpovědnost.
7. Dodržovat provozní řády učeben a prostor určených k činnosti a řídit se jimi.
8. Během činnosti nesmí nezletilí účastníci opouštět prostory bez vědomí lektora dané aktivity.
9. Respektovat zákaz kouření, užívání alkoholu a omamných látek ve všech prostorách
MOZAIKY. Nepřicházet na aktivity pod vlivem těchto látek. Každý, kdo zjistí porušení
tohoto nařízení, je povinen na ně upozornit lektora nebo jakéhokoliv zaměstnance
MOZAIKY.
10. Plnit pokyny lektorů a pověřených osob MOZAIKY vydané v souladu s právními předpisy.
11. Uhradit příslušné platby za aktivity ve stanovených termínech. Platbu lze provést v
hotovosti nebo na účet.
III. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ
ÚČASTNÍCÍCH SE AKTIVIT MOZAIKY
Práva zákonných zástupců dětí účastnících se aktivit MOZAIKY
1. Informovat se o účasti dítěte na aktivitách a jeho chování.
2. Sdělovat náměty, připomínky a výhrady k činnosti MOZAIKY lektorovi zájmové aktivity
nebo ředitelce.
Povinnosti zákonných zástupců dětí účastnících se aktivit MOZAIKY
1. Zákonní zástupci jsou povinni informovat lektora zájmové aktivity o změně zdravotní
způsobilosti, zdravotních obtížích nezletilého anebo jiných závažných skutečnostech, které
by mohly mít vliv na průběh zájmové aktivity.
2. V případě, že se nezletilý nemůže zúčastnit pravidelných schůzek, jsou zákonní zástupci
povinni informovat o této skutečnosti daného lektora, popřípadě ředitelku. Pokud se
nezletilý účastník bez omluvy nezúčastnil 3x po sobě schůzky zájmové aktivity, je jeho
lektor povinen ohlásit tuto skutečnost zákonným zástupcům účastníka.
3. Uhradit příslušné platby ve stanovených termínech. Platbu lze provést v hotovosti nebo na
účet.
IV. PROVOZNÍ DOBA A VNITŘNÍ REŽIM MOZAIKY
1. Budova je otevřena pro veřejnost po dobu konání aktivit dle aktuálního programu.
2. Pro rodiče či jiný případný doprovod nezletilých účastníků aktivit je vyhrazeno místo
na čekání na chodbě MOZAIKY.
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V. ZÁVĚR
Všichni, kteří do MOZAIKY přicházejí, jsou povinni se řídit tímto Vnitřním řádem Centra volného
času MOZAIKA Klimkovice a Bezpečnostními pravidly, která jsou součástí tohoto řádu.

V Klimkovicích 1. 1. 2018

Bc. Renata Návratová, ředitelka
Centrum volného času MOZAIKA Klimkovice
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