Provozní řád DDM DAMIÁN Lanškroun

1. Název organizace: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun
Sídlo: Lanškroun, Vančurova 46, PSČ 563 01
Budova: Města Lanškroun – DDM má budovu ve výpůjčce
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená Městem
IČO: 720 79 878
Ředitelka: Bc. Iva Skalická
Název zřizovatele: Město Lanškroun
Sídlo zřizovatele: Nám. J.M.Marků 12 – Vnitřní město
DDM byl zřízen jako samostatný právní subjekt k datu 1. 1. 2011 Městem Lanškroun
Dům dětí a mládeže (dále jen DDM) má: 1 D- klub v ZŠ A. Jiráska v ulici na náměstí J. M.
Marků,1kuchyňku, 1x otevřený klub na Sokolské ulici č.p. 552, 1 učebnu PC, 4 klubovny, kancelář ředitele,
pedagogů volného času a ekonomky DDM.
Provozní doba: Pondělí - čtvrtek: 8.00 – 18.00
Pátek:
8.00 – 15.30
Zpracováno na základě zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky 118/2001 Sb.
kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních a školských zařízení,
školského zákona 561/2004 Sb.
2. Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové
podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid.
Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí, žáků a studentů.
3. Lékárnička je umístěna v chodbě v prvním patře budovy. Traumatologický plán a seznam obsahu lékárničky
je v dokumentaci v kanceláři ředitelky DDM. Obsah doplňuje pedagog volného času vždy k zahájení školního
roku a pak průběžně podle výsledků kontrol a požadavků.
Předmět činnosti školského zařízení
Základním předmětem činnosti a posláním DDM je organizování a zabezpečování zájmového vzdělávání
zejména pro žáky a studenty, male také pro děti, rodiče, veřejnost, popřípadě další osoby, které mají zájem o
spolupráci..
Souhrn výchovně vzdělávacích, poznávacích, rekreačních a dalších jednorázových činností a aktivit označené
pojmem zájmové vzdělávání směřuje k účelnému a efektivnímu naplnění volného času. Je zaměřeno na různé
oblasti a umožňuje získat vědomosti a dovednosti mimo organizovanou školní výuku. Vede účastníky k
seberealizaci a sebepoznávání, objevování vlastních schopností a jejich rozvíjení.
Našim cílem je umožnit přístup k zájmovému vzdělávání všem dětem, tj. i dětem zdravotně
handicapovaným, dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí i národnostním menšinám.
Cílem všech aktivit DDM je propagovat význam účelného využívání volného času z
pohledu dalšího odborného rozšiřování znalostí a dovedností a také z pohledu prevence negativních jevů mezi
mladou generací.
Režim dne
Je přizpůsoben podmínkám DDM, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby,
biorytmus a náročnost prováděných činností. Je volný, pevně je stanovena pouze doba zájmové činnosti, kterou
si zájemci vybrali na začátku školního roku a zákonní zástupci uhradili zápisné.
Spontánní činnosti

Probíhají po příchodu dětí, žáků a studentů od 13.30 hod. – 18.00 hod., v pátek do 16.00 hod, pokud to umožňuje
rozvrh DDM a dále v otevřeném klubu v pondělí, středu a v pátek od 15.00 do 18.00 hodin.
Činnosti řízené pedagogy volného času
Probíhají denně (viz příloha č. 1 rozvrh kroužků a rozvrh hodin)
Činnosti řízené vychovatelkou v D-klubu
Probíhají denně od 12. 00 hodin do 16. 00 hodin.
Provozní podmínky a prostorové podmínky podle vyhl. č. 108/2001 Sb.
DDM má městskou pitnou nezávadnou vodu. Kanalizace je městská. Svoz odpadků provádějí Technické služby
Lanškroun.
Denní režim respektuje věkové zvláštnosti dětí, žáků a studentů (je přílohou č. 1).
Větrání zabezpečuje uklízečka nebo pedagog volného času otevíráním oken. Čističku vzduchu DDM nemá
k dispozici.
Úklidové činnosti
(viz příloha č. 2) + ostatní v pracovní náplni
Teplota vzduchu
Vytápění je prováděno plynovým topením, které se reguluje dle potřeby a počasí.
Teplota kluboven je 20 –24 °C a teplota povrchu podlahy nesmí klesnout pod 19°C. Rozdíl teploty v úrovni
hlavy a kotníků nesmí být větší než 3 stupně.
Nejvyšší přípustná teplota v klubovně je 26°C.
Na WC je teplota cca 18°C.
V zimním období při mimořádně chladných dnech (tj. -15oC) nesmí teplota klesnout
pod 18oC (povoleny maximálně 3 dny) a pod 16oC (povolen pouze 1 den).
Osvětlení
DDM je vybaven zářivkami.
Pracovní podmínky
Práce ve výškách tj. 1,5 m nad zemí – bude prováděna pod dohledem jiného zaměstnance.
Pokud provozní zaměstnanec pracuje v ochranných gumových rukavicích po dobu 1 hodiny, musí po této době
rukavice svléknout a ruce ošetřit – omytí rukou a ošetření ochranným krémem, vnitřek rukavic očistit a vysypat
zásypem.
V DDM je dodržována přestávka v práci nejdéle po 6 hodinách na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Dle
potřeby může být přestávka v práci na jídlo a oddech rozdělena do několika částí v trvání nejméně 15 minut.
Přestávky v práci na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci pracovní doby.
Poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby.
Prostorové podmínky
Kouření v objektu DDM zcela zakázáno.
Provoz budovy
Budovu odemyká pracovník, který přichází do budovy jako první dle rozpisu, který je vydáván na začátku
školního roku nebo dle domluvy s ředitelkou DDM, pokud je to dříve. Zamykání budovy zajišťuje vždy
pracovník, který odchází z budovy poslední – většinou uklízečka.
Provozní řád je platný od 1. 9. 2018

Bc. Iva Skalická
ředitelka DDM

Přílohy:
Příloha č. 1 – rozpis kroužků a rozvrh hodin
Příloha: č. 2. - organizace úklidu
Příloha: č. 2. - organizace úklidu

Běžný úklid - práce každodenní:





po odchodu účastníků zájmového vzdělávání setřít nebo vyluxovat podlahy ve všech místnostech a na
chodbě
WC a umývadla umýt teplou vodou s přídavkem desinfekčního prostředku
řádně ve všech místnostech vyvětrat
vynést odpadkové koše do popelnic

Práce 1x za týden:






osmýčení stěn od pavučin
zametení schodů před domovními dveřmi, vyklepání rohoží
setřít prach
přichystání popelnice k vývozu, dle rozpisu TS Lanškroun
omytí botníků

Práce občasné:



umývání dveří, čištění skel ve skříních, zrcadel 1x za dva měsíce
umývání oken 2x do roka

