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Příloha VŘ č. 4 

Vnitřní pravidla v rodinné skupině 
   1. Klubovna 

 

 Dítě dodržuje a vykonává stanovenou službu, dle rozpisu 

 Po příchodu ze školy na klubovnu se děti převlečou do domácího oděvu 

 Přístup na klubovnu jiné rodinné skupiny pouze se souhlasem obou vychovatelů 

 Přístup dítěte ke kuchyňské lince pouze se souhlasem vychovatele  

 Nápoje připravují vychovatelé či dítě se souhlasem a pod dohledem vychovatele 

 Pokud dítě odchází z klubovny (pokoj, WC atd.), ptá se vychovatele a uvede důvod 

 Nenechávat oděvy na klubovně 

 Ve skříních na klubovně je možnost uzamknout cenné věci a sladkosti dětí 

 Pokud skupina odchází z klubovny, je nutné zhasnout světla a vypnout elektrické přístroje 

 Úklid na klubovně před odchodem ven nebo před další činností 

 Manipulace s televizí, CD, DVD apod. pouze se souhlasem vychovatele 

 Zákaz cvičení a tancování v prostorách klubovny, není-li určeno jinak vychovatelem (malý 
prostor, nebezpečí úrazu) 

 Zákaz skákání a vstup v pantoflích na sedačky a křesla 

 Zákaz sezení na konferenčních stolcích 

 Dítě může přijímat telefonické hovory každý den 

 Ráno před odchodem do školy je možné poslouchat rádio nebo písně z CD nebo sledovat 

televizní program 

 Veškeré závady je nutno neprodleně oznámit vychovateli 

 Zákaz nošení věcí do školy z výchovy a osobních věcí, které nesouvisí s výukou a naopak 
 

2. Pokoj 

 

 Udržování pořádku ve skříni s oděvy, v zásuvkách a na stole 

 Návštěvy dětí při poledním klidu na jiném pokoji pouze se souhlasem vychovatele 

 Zákaz půjčování oděvů a bot ostatním dětem (hygienické důvody) 

 Zákaz konzumace a uložení jídla, sladkostí a nápojů  

 Zákaz přemísťování veškerého nábytku 

 Zákaz napínáčků a špendlíků na nástěnce – možno použít samolepící pásku 

 Umísťování obrázků na zeď (hřebíky, skoby), pouze se souhlasem a za přítomnosti vychovatele 

 Při odchodu rodinné skupiny mimo DDŠ zamykat pokoje – ochrana před krádežemi 

 Dodržování poledního a nočního klidu 

 Zákaz zapojení všech elektrických spotřebičů do zásuvky během nočního klidu 

 Elektrické spotřebiče se zapojují do zásuvky pouze se souhlasem vychovatele a jsou pod stálým 
dohledem 

 Veškeré závady je nutno neprodleně oznámit vychovateli 

 

3. Sprchy a WC 

 

 Každé dítě si po sobě uklízí 



2 
 

 Při použití WC -  použít toaletní papír, spláchnout, popřípadě použít štětku, umýt si ruce a 

zhasnout světlo 

 Dbát na řádnou hygienu a čištění zubů 

 Děti se sprchují denně i při příjezdu z domova  

 Délku sprchování určuje vychovatel nebo asistent pedagoga (bojler – teplá voda pro všechny) 

 Pravidelně si měnit pyžamo a ručník 

 Po vykoupání odnést použité prádlo do koše 

 Veškeré závady je nutno neprodleně oznámit vychovateli 
 

4. Chodba 

 

 Při přesunech mezi patry čekají děti na pokyn vychovatele, chodí vpravo a za sebou  

 Při přesunech mezi patry nejezdí dítě ani sloužící vychovatel výtahem (výtah lze použít pouze 
v odůvodněných případech, dítě pouze pod dohledem dospělé osoby) 

 Zákaz veškeré manipulace s míčem 

 Zákaz běhání po chodbě a schodech 

 Neznečišťovat stěny (otisky rukou, bot, malby, rytí apod.) 

 

5. Jídelna 

 

 Dítě dodržuje pravidla Řádu školní jídelny 

 Dítě v jídelně zbytečně nehlučí 

 Po vstupu do jídelny si děti umyjí ruce mýdlem  

 Dítě je povinno odebrat svoji porci, a pokud ji nechce sníst, může ji ihned odevzdat do kuchyně 

 Dítě může dát cokoliv ze svého jídla jinému dítěti pouze se souhlasem vychovatele (přihlíží se 
k redukčnímu omezení) 

 Dítě si může přidat porci navíc se souhlasem vychovatele, až když zkonzumuje všechno 

odebrané jídlo 

 Mléko, kakao, káva, vitaminový nápoj -  dítě si vezme 1 hrnek u výdeje, pokud nechce, nechá 
jej na pultě a vezme si např. čaj 

 Dítě použije ke konzumaci jídla vhodný příbor 

 Dítě je povinno po konzumaci jídla odebrat své naordinované léky 

 Dítě neodnáší žádné jídlo (ovoce, moučníky aj.) z jídelny 

 

6. Suterén 

 

 Udržování pořádku v šatní skříni 

 V šatní skříni jsou uloženy boty a bundy  

 Po přezutí uložit obuv do šatní skříně, nebo v zimě na sušák  

 Dítě dbá na čistotu své obuvi  

 Dítě hlásí vychovateli poškození obuvi a poškození či zašpinění bundy (řeší se s pradlenou) 

 Suché boty a oděvy uklízet ze sušáku 
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7. Tělocvična 

 

 Dítě může být v tělocvičně jen za přítomnosti dospělé osoby a řídí se jeho pokyny 

 Dítě sportuje ve sportovním oděvu a sportovní obuvi  
 

8. Sport mimo budovu 

 

 Dítě se před odchodem z budovy převlékne do sportovního oděvu a sportovní obuvi (léto) 

 Dodržuje Provozní řády pro jednotlivé činnosti 
- Provozní řád používání venkovní trampolíny 

- Provozní řád pro používání jízdních kol 

- Provozní řád používání hrací plochy 

- Provozní řád workoutového hřiště 

 

9. Senátní místnost 

 

 Dítě může být v senátní místnosti pouze za přítomnosti dospělé osoby 

 Sportovní aktivity se souhlasem a za přítomnosti vychovatele 

 Zákaz manipulace s klavírem a hraní na klavír (toto je možné pod přímým dohledem 
vychovatele) 

 Zákaz manipulace celého zařízení kina (plátno, projektor, notebook) – vše obsluhuje pouze 

dospělá osoba 

 Při odchodu zavřít okna, uklidit a zhasnout světla 

 

10. Nákupy za kapesné 
 

 Dítě může za kapesné nakupovat kdykoli o samostatné vycházce 

 Do nákupního centra se vyjíždí v rámci programu skupiny (obvykle v pátek) 

 Dítě při nákupu dbá na slušné chování a vystupování 

 

 

Důležité informace 

 

 V případě zvukového poplašného zařízení jsou děti shromážděny pod dohledem v jedné 

místnosti pro případnou evakuaci 

 Dítě dodržuje VŘ, režim dne a nastavená pravidla 

 Dítě dbá o majetek zařízení, a co nejvíce jej šetří 

 Veškeré závady je nutno neprodleně oznámit vychovateli (vychovatel je zapisuje do knihy 
závad na vychovatelně) 

 Děti si mezi sebou nepůjčují peníze 

 Děti nemění mezi sebou vlastní věci za peníze 

 Děti si nepůjčují mezi sebou boty a oděvy 

 Dítě, které obdrží vlastní oděv, je povinno zajistit označení osobním číslem  

 V  budově DDŠ  se nenosí čepice, kapuce, šály, rukavice, sluneční brýle atd. 
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Pravidla pro držení a používání vlastních věcí dětmi v DDŠ: 

ODĚVY 

Je zakázáno oděvy si vzájemně půjčovat, vyměňovat, prodávat. 

 

Za vlastní oděvy nese zodpovědnost výlučně vlastník (dítě). 

 

CENNÉ PŘEDMĚTY (elektro přístroje - rádio, MP3, mobilní telefon, 

notebook apod.) 

DDŠ nenese odpovědnost za cenné věci, které dítě vlastní.  

Vlastní mobilní telefony mají děti možnost odevzdat (zejména na noc) 

sloužícímu vychovateli, který je uzamkne do skříňky na rodinné skupině nebo 
na vychovatelně. Za telefon, který je ponechán na pokoji, na klubovně či jinde 

bez dohledu vlastníka, nenese DDŠ žádnou zodpovědnost. Dítě je povinno 

dodržovat večerku a noční klid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Adamčíková 

vedoucí DDŠ Slaný 


