Dům dětí a mládeže Hořice, Žižkova 611, 508 01
PRAVIDLA BEZPEČNOSTI
ČNOSTI A CHOVÁNÍ ČLENŮ ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ
ÚTVAR
1. Do zájmových útvarů se chodí řádně a včas. Příchod
íchod do pracovny zájmového útvaru (dále
ZÚ) probíhá za doprovodu vedoucího ZÚ. Neúčast
Neú ast se omlouvá vedoucímu ZÚ nebo
pracovníkům
m DDM telefonicky.
2. Činnost uchazeče
e může
mů být předčasně ukončena na základě písemné žádosti zákonného
zástupce nebo zletilého účastníka
ú
prostřednictvím formuláře
ře DDM. Opakovaná
neomluvená nepřítomnost
řítomnost či nekázeň mohou být důvodem k vyloučení
čení ze ZÚ bez nároku
na vrácení úplaty.
3. V šatně se člen
len ZÚ přezouvá
př
a převléká.
4. Cenné věci
ci (mobilní telefon, peněženku,
ženku, šperky aj.) se nenechávají v šatně,
ale nosí se do klubovny či na bezpečné místo určené vedoucím ZÚ.
5. Pracoviště (klubovnu DDM, ttělocvičnu, hasičskou
skou zbrojnici, vytyčené
vyt
prostory
DK Koruna aj.) se udržují v čistotě, neplýtvá se materiálem
em a po skončení
skon
činnosti si své
místo účastník ZÚ uklidí.
6. Chrání a šetříí majetek i zařízení
za
pracoviště a nepoškozuje je.
7. Zapínání a používání veškeré elektronické techniky bez souhlasu vedoucího ZÚ není
dovoleno. Je přísný
ísný zákaz zasahování do elektrických
elektrický zařízení
ízení všeho druhu.
8. Platí zákaz práce s chemickými prostředky do 18 let věku členů
lenů ZÚ při činnostech
v ZÚ.
9. Bez dozoru dospělé
ělé osoby se nesmí manipulovat s otevřeným ohněm
ěm a elektřinou.
elekt
10. Přii požáru se všichni řídí
ř evakuačním plánem daného pracoviště.
11. Je zákaz otevírat
írat okna, vyklánět
vyklán se z nich, vystupovat na parapety či nábytek, vyklánět
vyklán se
z balkonů.
nebě
neskáče ze schodů a neklouže po zábradlí.
12. Na chodbách se neběhá,
13. V místnostech
ostech se hrají pouze takové hry a provádí činnosti,
innosti, které neohrozí bezpečnost
bezpe
účastníků ZÚ (míčové
čové hry se hrají v tělocvičnách se zasíťovanými
ovanými okny, zakrytými topnými
tělesy aj.)
14. Zákaz přinášet
inášet do zájmových kroužků
kroužk předměty, které nesouvisí s činností - nůž, zábavná
pyrotechnika, hračky,
čky, potraviny, zápalky, cigarety, alkohol, drogy, ccenné
enné předměty,
p
velké
částky peněz,
z, šperky apod.
15. Pracuje se pouze s nářadím, které vedoucí ZÚ osobně zkontroloval a které vyhovuje
bezpečné
né manipulaci s ním.
16. Přii každé manipulaci s nástroji je nutná přítomnost dospělé
lé osoby. S nářadím se pracuje
až po vysvětlení
tlení základních pravidel jejich užívání.
17. S nástroji se neběhá,
ěhá, nehází se s nimi. Špičaté předměty
ty se podávají a nosí špicí k zemi.
18. Před činností v terénu vedoucí členům ZÚ vždy připomene
ipomene pravidla bezpečnosti
bezpe
a chování. Děti
ti se zdržují pouze v prostoru vymezeném
ymezeném vedoucím ZÚ.
19. Vlastní poranění,
ní, úrazy či dalších účastníků ZÚ nahlásit neprodleně
ě vedoucímu ZÚ, který
nejdéle do 24 hod od vzniku úrazu dále informuje ředitelku DDM.
20. Některá
která další pravidla bezpečnosti
bezpe nosti a chování jsou vymezena ve Vnitřním
Vnit
řádu DDM
Hořice.
21. Vedoucí podle druhu a typu činnosti ZÚ seznámí členy s dalšími bezpečnostními
bezpe
předpisy
a zásadami jejich dodržování. Např.
Nap přiexkurzi, vycházce, při
ři př
přepravě hromadnými
dopravními prostředky,
ředky, s předpisy pro bezpečnou
nou jízdu na kole, při
př koupání a vodních
sportech, přii zimních hrách a turistice, při
p i závodech a soutěžích
soutě
(upravených
v Metodickém pokynu MŠMT čj. 37 014/2005-25).
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