Vnitřní řád
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vnitřní řád stanovuje vhodné podmínky pro výchovu a vzdělávání, a to v duchu svobody,
důstojnosti, snášenlivosti, rovnosti a solidarity, bez jakékoli diskriminace dle pohlaví, barvy
pleti, rasy, náboženského vyznání, politického či jiného smýšlení, etnického či sociálního
původu. Dobrovolným rozhodnutím vzdělávat se v Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků se frekventant zavazuje docházet pravidelně a včas do výuky, osvojovat si znalosti,
vědomosti, dovednosti, návyky a kompetence stanovené daným vzdělávacím programem.
Pro frekventanta jsou závazné právní normy, zakotvené v právním řádu naší republiky, a proto je
frekventant povinen dbát toho, aby neničil hodnoty vytvořené prací druhých, a svým chováním
nepoškozoval jiné osoby. Frekventant zodpovídá a podílí se na výsledcích svého vzdělávání.
Článek I.
Poskytování a ochrana osobních údajů
1. Zařízení vyhotovuje úřední dokumenty, zpracovává evidenci a osobní údaje frekventantů
v souladu s platnou právní úpravou.
2. Frekventant je povinen na začátku vzdělávání oznámit koordinátorovi kurzu všechny osobní
údaje potřebné pro řádné vedení dokumentace a případné změny ve svých osobních údajích
neprodleně nahlásit.
Článek II.
Práva frekventantů
1. Na vzdělávání v duchu svobody, důstojnosti, snášenlivosti, rovnosti a solidarity, bez jakékoli

2.

3.
4.
5.
6.
7.

diskriminace dle pohlaví, barvy pleti, rasy, náboženského vyznání, politického či jiného
smýšlení, etnického či sociálního původu podle zákona č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání. V případě nezletilých frekventantů mají
právo na stejné informace také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči nim plní vyživovací
povinnost.
Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, které mohou podstatně ovlivnit vzdělávání
frekventanta.
Na informace o organizaci výuky v daném vzdělávacím programu.
Na dodržování obecně platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví a požární ochraně
včetně hygienických norem nutných k vytvoření žádoucího pracovního prostředí.
Svobodně vyjadřovat svoje názory.
Na demokratický přístup pedagogických pracovníků i ostatních zaměstnanců školy ke své
osobě.
Na ochranu svého soukromí.
Na ochranu před nezákonným útokem na jeho čest.

8.
9.
10. Na účast ve výuce vzdělávacího programu v plném rozsahu dle stanoveného harmonogramu.

Článek III.
Povinnosti frekventantů
1. Docházet pravidelně a včas do výuky podle stanoveného harmonogramu.
2. Dodržovat stanovenou docházku popř. povolenou absenci, která je stanovena akreditací
jednotlivých vzdělávacích programů. Nemůže-li se dostavit do výuky oznámí tuto
skutečnost neprodleně lektorovi nebo koordinátorovi vzdělávacího programu.
3. Po příchodu do zařízení je frekventant povinen se přezout do domácí obuvi popř.
používat připravené návleky na obuv.
4. V průběhu vzdělávacího programu smí frekventanti opustit budovu pouze výjimečně
a pouze s vědomím lektora a toto platí i pro plnoleté frekventanty.
5. Předčasný odchod z výuky je nutné nahlásit lektorovi.
6. Udržovat své místo v čistotě a pořádku, každé poškození školního zařízení ihned hlásit
lektorovi popř. jinému pracovníkovi školy/zařízení.
7. Při zjištění ztráty nebo poškození svých věcí toto neprodleně oznámit lektorovi
nebo v ředitelně zařízení/školy.
8. Pokud zůstáváte v učebnách po odchodu svého lektora, zkontrolujte laskavě, zda jsou zavřená
okna a dbejte na vypínání všech elektrických přístrojů a zařízení.

9. Ohlásit ihned příslušnému lektorovi každý úraz, který utrpěl při vzdělávací činnosti.
10. Během výuky platí zákaz používání mobilních telefonů. Mobilní telefon nesmí být
po dobu výuky položen na lavici ani na jiném viditelném místě. Pokud dojde
k manipulaci s telefonem nebo bude telefon při výuce vyzvánět, vystavuje se frekventant
vyloučení ze vzdělávacího programu. Frekventant přináší mobilní telefon do zařízení
na vlastní riziko.
Frekventantům je zakázáno:
1. V zařízení nebo v jeho areálu kouřit, požívat alkoholické nebo jiné návykové látky včetně
jejich nošení, držení či distribuce, nosit předměty, které mohou ohrozit život nebo zdraví.
Toto bude hodnoceno jako velmi hrubé porušení vnitřního řádu.
2. Frekventantům je zakázáno propagovat násilí, šikanu, rasismus a netoleranci.
3. Nosit do zařízení vyšší finanční částky a věci, které nesouvisí s výukou.
4. Manipulovat se zařízením tříd a budov (ovládání, žaluzií, informačního systému
na dveřích, data projektorů, hasících přístrojů apod.).
Článek IV.
Provoz a vnitřní režim
1. Škola se otevírá v pracovní dny v 6:30 hodin a uzavírá ve 20:00 hodin, mimo úterý a čtvrtek,
kdy se uzavírá ve 20:40 hodin.
2. Škola se otevírá o víkendech v 7:30 hodin a uzavírá ve 20:00 hodin.
3. Pořadí a čas výukových hodin/dní je stanoven harmonogramem vzdělávacího programu.
4. V průběhu vzdělávacího programu smí frekventant opustit své místo jen se souhlasem

lektora.
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Článek V.
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Frekventanti jsou povinni udržovat pořádek na učebnách i na jednotlivých pracovních místech.
Brát v úvahu nutnost udržovat volné únikové cesty.
Věnovat pozornost své bezpečnosti při používání schodiště v budově.
Každý úraz nebo nevolnost hlásit lektorovi nebo zaměstnancům školy.
Lékárnička je k dispozici v ředitelně školy/zařízení a v kabinetě č. 1.
Elektrická zařízení a přístroje obsluhovat podle poučení nebo pokynů lektora, popř. na základě
poskytnutého návodu.
Tato zařízení sami neotvírat ani neopravovat a na každou závadu ihned upozornit svého lektora.
Dodržovat zákaz kouření a používání jakýchkoli drog včetně alkoholu ve všech prostorách, stejně
tak jako zákaz parkování před školou/zařízením.
V případě podezření na nebezpečí nebo vznik požáru informovat neprodleně svého lektora
nebo další zaměstnance školy/zařízení. Dodržovat jejich případné pokyny a instrukce.
Ruční hasící přístroje používat dle pokynů zaměstnanců školy/zařízení nebo dle písemných
pokynů na přístroji. K hašení elektrických zařízení používat výhradně sněhové nebo práškové
hasící přístroje. Ruční hasící přístroje pro krizový zásah jsou umístěny přímo na chodbách školy.
Článek VI.
Zacházení s majetkem školy/zařízení

1. Frekventant pečuje o společný majetek zařízení/školy a zabraňuje jeho poškození
nebo zničení.
2. Poškodí-li tento úmyslně nebo z nedbalosti je povinen uhradit škodu sám, nebo jeho
zákonný zástupce.
3. Frekventantům je zakázáno jakkoliv manipulovat po celé škole/zařízení s informačními
tabulemi, (např. na dveřích tříd), žaluziemi a nástěnkami nebo je znehodnocovat.
V případě zjištění je toto považováno za hrubé porušení vnitřního řádu.
Článek VII.
Seznámení s vnitřním řádem a jeho zveřejnění
1. Seznámení frekventantů s vnitřním řádem provede lektor v úvodu vzdělávacího

programu.
2. Frekventanti stvrdí seznámení svým podpisem na připraveném formuláři.
3. Vnitřní řád je vyvěšen na nástěnce v přízemí budovy školy/zařízení a na webových
stránkách www.ssos-sou.cz
Tento vnitřní řád nabývá platnosti dnem 26. srpna 2019 a účinnosti dnem 2. září 2019.
V Třebíči dne 26. srpna 2019
.................................................................................
Ing. Renata Hrušková – ředitelka školy/zařízení DVPP
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