Organizační řád zájmové činnosti uskutečňované formou nabídky
spontánních sportovních činností
1. Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů,
vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici pro zájmový útvar Spontánní
sportovní činnosti (dále „SSČ“). Směrnice je ve formě přílohy součástí školního řádu,
určuje pravidla provozu a režim zájmových činností, je závazná pro žáky, studenty a
zaměstnance školy a pro zákonné zástupce má informativní charakter.
2. Poslání zájmové činnosti
Zájmová činnost uskutečňovaná formou nabídky SSČ není pokračováním školního
vyučování a není součástí školního vzdělávacího programu školy.
Zájmová činnost uskutečňovaná formou nabídky SSČ slouží k rozvoji individuálních
pohybových schopností a dovedností žáků/studentů (dále také „účastníků“) ve
vybraných individuálních či kolektivních sportovních aktivitách, napomáhá překonávat
případné komunikační bariéry mezi žáky/studenty školy a je důležitou součástí školou
nabízených volnočasových aktivit, jež škola uskutečňuje v rámci prevence sociálně
patologických jevů.
3. Pravidla pro organizaci spontánních sportovních činností
3.1 Vymezení místa, doby, účastníků, materiálového vybavení (sportovišť a účastníků),
dozoru, poplatků a pojištění.
3.1.1 Místem provozování SSČ jsou sportoviště školy – tělocvična školy (hala +
sály), včetně sociálního zázemí. Počet poskytovaných sportovišť pro SSČ pro
příslušný školní rok určuje ředitel školy.
3.1.2 Nabídka SSČ je účastníkům poskytována v průběhu školního roku, a to
v běžné dny školní výuky (není tedy organizována ve svátky, prázdniny, ve
dnech pracovního volna a volných dnech) od 1. října daného roku do 30.
května roku následujícího, nerozhodne-li ředitel školy jinak. Přesné termíny
a rozsah SSČ (den, začátek, konec) určí ředitel školy vždy na začátku školního
roku, zpravidla do 15. září.
3.1.3 Účast na SSČ je bezúplatná a dobrovolná, zapojit se mohou pouze
žáci/studenti VOŠ a SPŠE Olomouc
3.1.5 Škola poskytuje sportoviště včetně zapůjčení míčů k využití pro SSČ zdarma.
Sportovní vybavení jako např. florbalové hokejky, pálky a míčky na stolní
tenis, rakety a košíčky na badminton, rozlišovací dresy jen zcela výjimečně a
v omezeném množství.
3.1.6 Dohled nad účastníky SSČ je zajištěn zaměstnanci školy.
3.1.7 Na řádně přihlášené účastníky (viz bod 3.2.1) se vztahuje pojištění školy.

Strana 1

3.2 Podmínky účasti na SSČ
3.2.1 Žáci/studenti se k účasti na SSČ přihlašují výhradně elektronickou cestou, a
to prostřednictvím registrace v aplikaci Moodle. Přihlášení žáka/studenta
k účasti na SSČ je nepřenositelné.
3.2.2 Bez řádného přihlášení k účasti na SSČ nebude žákovi/studentovi umožněn
přístup na SSČ.
3.2.3 Kapacita (počet účastníků) je pro daná sportoviště omezená a nelze ji ze
strany žáků/studentů vymáhat.
3.3 Povinnosti účastníků SSČ
3.3.1 V průběhu účasti na SSČ jsou účastníci povinni se řídit veškerými vnitřními
předpisy školy (školní řád, řád tělocvičny, bezpečnostní a požární předpisy
apod.) a tímto organizačním řádem bezezbytku, když tento organizační
předpis je součástí všech vnitřních předpisů a pouze upřesňuje, doplňuje či
specifikuje odlišnosti v organizaci, režimu a provozu SSČ.
3.3.2 Účastníci jsou zejména povinni zdržet se nevhodného chování (vulgarismy),
nebezpečného jednání ohrožující zdraví účastníka nebo ostatních, včetně
nerespektování a nedodržování režimu a organizace SSČ.
3.3.3 Z hlediska zaměření SSČ na pohybové aktivity, jsou účastníci povinni
bezpodmínečně dodržovat vybrané pasáže bodů č. 5, 7, 10 a 12
organizačního řádu pro výuku TEV, tímto není nikterak dotčen bod 3.3.1
tohoto organizačního řádu.
3.4 Vyloučení z účasti na SSČ
3.4.1 Odpovědný pracovník pověřený dohledem může vyloučit žáka/studenta
z účasti na SSČ na začátku či v průběhu SSČ, pokud porušuje vnitřní předpisy
školy. Zejména se jedná o nevhodnou obuv či oděv, nevhodné chování,
nebezpečné jednání (ohrožení zdraví a bezpečnost své i ostatních),
nerespektování režimu a organizace SSČ apod.
3.4.2 Ředitel školy může vyloučit žáka/studenta z účasti na SSČ na dobu určitou či
trvale, zejména při hrubém nebo opakovaném porušování vnitřních
předpisů školy.
3.4.3 Ředitel školy může rovněž žáka/studenta vyloučit z možnosti účasti na SSČ,
pokud se účastník opakovaně k účasti přihlašuje, ale následně se v daném
zarezervovaném termínu nedostavuje a blokuje tím místo ostatním
zájemcům.
3.5 Povinnosti pracovníka pověřeného dohledem nad účastníky SSČ
3.5.1 Odpovědný pracovník má povinnost vykonávat dohled po celou dobu
průběhu SSČ a je zodpovědný za jejich řádný a bezproblémový průběh,
zejména dbá na dodržování vnitřních předpisů školy a bezpečnost a ochranu
zdraví účastníků. Odpovědný pracovník rovněž eviduje účastníky SSČ.
3.5.2 Odpovědný pracovník zodpovídá za organizační záležitosti spojené zejména
s otevíráním a uzavíráním sportovišť a šaten, organizuje přípravu a úklid
sportovišť. Pokud je třeba, zapíná a vypíná osvětlení a vzduchotechniku,
případně otevírá a uzavírá okna.
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3.5.3 V případě poranění či úrazu účastníka poskytuje odpovědný pracovník
základní zdravotní ošetření a první pomoc, případně zajišťuje a organizuje
přivolání záchranné zdravotní služby. Ve výše uvedených případech je
rovněž povinen informovat zákonné zástupce žáků a zaevidovat skutečnost
v knize úrazů.
4. Bezpečnost a ochrana zdraví a požární ochrana účastníků SSČ
Poučení účastníků o bezpečnosti a ochraně zdraví a požární ochraně je uskutečněno
v úvodních hodinách tělesné výchovy v rámci seznámení žáků s organizačním řádem
výuky TEV, poučení studentů je realizováno třídními učiteli na začátku školního roku.
5. Evidence účastníků SSČ
Rezervační a evidenční systém v aplikaci Moodle
6. Tento organizační řád nabývá platnosti dnem vyhlášení a jeho účinnost se vztahuje na
příslušný školní rok.

Tento organizační řád je trvale přístupný žákům, studentům a jejich zákonným zástupcům na
webových stránkách školy.
Zpracoval:
Mgr. Ludvík Kašpar, MBA

V Olomouci dne 1. září 2018

……………………………
Ing. Josef Kolář
ředitel školy
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