
 1 

Dům   dětí   a   mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 
 

 Vnitřní  předpis DDM Rokycany č. 18 / 2012 
 Č.j.:18/ 2012 
 
 
 
 
 
 

DOZOR  a DOHLED 
 
 
 
 

nad účastníky  pravidelných zájmových útvarů DDM ,  příležitostných akcí, 
odborných soustředění , letních a zimních táborů,  soutěží 

 
 

 
 
    Tento  vnitřní předpis DDM Rokycany č.   18     / 2012  je vydána na základě  Metodického pokynu  
č.j. 37014/2005-25 ze dne 22.12.2005  k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů 
ve školách a školských zařízeních  ( Věstník MŠMT ČR - únor 2006 ) a vychází z Vnitřního řádu 
DDM Rokycany  a z řádů učeben a zásad BOZP DDM. 
 
        Přílohou této směrnice jsou:  I.  Zásady pro členy a vedoucí zájmových útvarů DDM 

  II.  Pravidla pro členy zájmových útvarů DDM  
 III. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci vedoucího zájmových                     

útvarů,   které jsou součástí Vnitřního řádu a nadále platí ve všech 
bodech. 

 
 
 

 Předcházení rizikům 
 

             DDM zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví  účastníků zájmových útvarů a  účastníků všech 
akcí při vzdělávání a výchově, činnostech s ní přímo souvisejících a při poskytování školských služeb. 
             Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení účastníků při 
vzdělávání v jednotlivých zájmových útvarech, při přesunech a při akcích pořádaných Domem 
dětí.Zároveň přihlíží k věku žáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotního 
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stavu. Čĺenové  pravidelných zájmových útvarů ,příležitostných akcí, pobytů, letních a zimních táborů, 
odborných soustředěních, soutěží jsou dále označení jako účastníci. 
 
 

 Povinnosti členů zájmových útvarů , akcí, táborů, soutěží 
 

Všichni účastníci těchto aktivit jsou povinni dodržovat vnitřní řád, předpisy a pokyny Domu 
dětí  k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, jsou povinni plnit pokyny 
zaměstnanců vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem. 
 
 

 Omezení při činnostech 
 

Mladistvé účastníky pravidelné činnosti ,akcí a táborů může Dům dětí  zaměstnávat pouze při 
činnostech, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji.Dodržujeme zákazy 
prací a pracovišť platné pro ženy a zákazy prací mladistvým. 
 
 

 Zdravotní předpoklady 
 

Pro účast v pravidelné činnosti se vyžaduje  vyjádření rodičů či zákonných zástupců dítěte o 
zdravotním omezení dítěte – zejména u sportovních útvarů . Toto vyjádření poskytuje rodič 
nebo zákonný zástupce na přihlášce do zájmového útvaru.Pro účast na dlouhodobých 
pobytových akcích – letní, zimní tábory,odborná soustředění se vyžaduje zdravotní 
způsobilost , kterou posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti dorost.Zákonní 
zástupci nezletilých účastníků  a zletilí účastníci jsou povinni informovat Dům dětí o změně 
zdravotní způsobilosti,zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by 
mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo účast na akcích .Změny zdravotního stavu, ke 
kterým dojde v průběhu vzdělávání či při činnostech na akcích a táborech, které mohou mít 
vliv na zapojení účastníka do prováděných činností, oznamují účastníci okamžitě příslušnému 
pedagogickému pracovníkovi či vedoucímu. 
 
 
 
 
 
 
 

 Uvolňování 
 

Pokud nezletilý účastník  přichází později či opouští činnost dříve, než je plánováno – musí 
doložit toto písemnou žádostí rodičů nebo zákonných zástupců. 
 

 Osobní ochranné pracovní prostředky 
 
Při speciálních pravidelných činnostech – věda,keramika, modeláři ,  výtvarné techniky apod. 
je vhodné aby členové těchto činností používali vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. 
 

 První pomoc a ošetření 
     
            Dům dětí má vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření                            

při úrazech a náhlých onemocněních. V DDM jsou rozmístěny dvě stabilní lékárničky a každý 
interní pedagogický pracovník vlastní přenosnou lékárnu pro potřeby akcí, táborů.Lékárničky 
jsou průběžně doplňovány a kontrolován jejich obsah. 
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             Zásadami poskytování první pomoci jsou seznámeni na začátku školního roku všichni členové 
zájmových útvarů a  všichni vedoucí a zaměstnanci DDM.V kanceláři u ekonoma DDM jsou 
umístěna  příslušná telefonní čísla. 

             Podle závažnosti úrazu s ohledem na věk zraněného, případně další okolnosti zajistí DDM a 
příslušný vedoucí jeho doprovod do zdravotnického zařízení a zpět nebo domů.O události a 
provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce účastníka akce, tábora atd. 

             a vedení Domu dětí.Doprovodem může být pouze zletilá osoba v pracovněprávním vztahu ke 
školskému zařízení.Opatření k zajištění první pomoci provede DDM i při školních akcích 
konaných mimo zařízení.Bezprostředně po úrazu vyhotoví příslušný interní pracovník záznam 
o úrazu.  

 
 Poučení účastníků 

 
Účastníci musí být  poučeni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech. 
Účastníci musí být seznámeni s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví , se zásadami bezpečného chování, s možnými riziky se kterými 
se mohou setkat v Domě dětí , jeho okolí a při činnostech mimo DDM ( nebezpečí od 
neznámých lidí, nebezpečí násilí, šikany, nálezy nebezpečných předmětů apod.). 
Dále jsou účastníci poučeni s ustanoveními předpisů a pokynů  k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví účastníků, pokud se vztahují na příslušnou činnost, akci , pracoviště a 
průběžně také s ustanoveními vnitřního řádu , učeben, odborných učeben, šatny, sportovních 
zařízení, tělocvičen , hřišť, bazénu, zimního stadionu a jiných pracovišť. 
Dokladem o provedeném poučení je záznam  v  deníku zájmového útvaru, záznam akce, 
tábora apod.Přílohou je osnova poučení. Znalosti účastníků mohou být v odůvodněných 
případech – např. zvýšené riziko – ověřeny. 
Účastníci, kteří nebyli v době poučení přítomni, je třeba v nejbližším termínu poučit. 
 
 

DOZOR  a  DOHLED  nad  ÚČASTNÍKY   JEDNOTLIVÝCH   ČINNOSTÍ 
 
 

 Dům dětí je povinen vykonávat nad  nezletilými účastníky náležitý  dohled.Kromě 
bezpečnostních hledisek zajišťují pracovníci také při dohledu výchovné působení na 
účastníky.Pedagogický pracovník – interní i externí- koná dozor nad účastníky před zahájením 
činnosti zájmového útvaru, akce, tábora, soutěže, během činnosti , o případných přestávkách, i 
u přechodu na jiné místo činnosti ,  i po skončení činnosti.Zajištění dozoru nad účastníky je 
dáno rozvrhem pravidelných útvarů během týdne,rozvrhem akcí a jmenováním příslušné 
zodpovědné osoby. 

 
 Při akcích konaných mimo školské zařízení , kdy místem pro shromáždění účastníků není 

Dům dětí, začíná dozor 15 minut před dobou shromáždění na určeném místě.Po skončení akce 
dozor končí na předem určeném místě a v předem stanoveném čase.Místo a čas shromáždění 
účastníků a skončení akce oznámí DDM nejméně jeden den před konáním akce buď 
zákonným zástupcům účastníků, nebo přímo zletilým účastníkům.Místem rozchodu pokud 
bude vše splněno nemusí být  pak Dům dětí. 
Pokud je místem srazu  či rozchodu zájmového útvaru jiné místo než DDM, musí o tom být 
informování nejméně jeden den dopředu nejen rodiče nezletilých účastníků ,ale i dozor 
v DDM a vedení Domu dětí.  
 

 Podle rozhodnutí ředitele mohou konat dozor vedle pedagogických pracovníků i jiné    
osoby,které jsou zletilé, plně způsobilé k právním úkonům a v jsou v pracovně právním vztahu 
k zařízení.Tyto osoby musí být řádně poučeny o povinnostech dozoru a je o tomto poučení 
proveden písemný záznam, který osoba pověřená dozorem podepíše. 
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 Pedagogičtí pracovníci vykonávají podle pokynů ředitele dozor i mimo zařízení, např. při  
akcích, soutěžích, přehlídkách, táborech, soustředěních 

   
             
 Při akcích konaných mimi školské zařízení, kdy jsou účastníci např. ubytováni v objektech 

jiných osob,dodržují účastníci předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisy o  
požární ochraně platné v těchto objektech.Účastníci dodržují stanovený režim dne a pokyny 
vydané pro dobu nočního klidu.Za seznámení s těmito pokyny a za kontrolu jejich dodržování 
odpovídá vedoucí akce, tábora, soustředění, pobytu.Vedoucí akce, tábora , soustředění, pobytu 
rozhodne o způsobu provádění dohledu v době nočního klidu. 

 
 

ZVLÁŠTNÍ  PRAVIDLA  PŘI  NĚKTRERÝCH  ČINNOSTECH 
 
 
        Kromě obecných zásad úrazové prevence jsou  při některých specifických činnostech 
dodržována další zvláštní pravidla.Je tomu  tak zejména při činnostech zájmových útvarů 
„odborných“ – sportovních, se zvýšeným rizikem ohrožení zdraví a života, při akcích, 
táborech , soustředěních, pobytových akcí, soutěžích ( při koupání, výuce plavání , potápění , 
při všech činnostech prováděných v bazénu,  při koupání v moři ,při zimním táboře –výuce 
lyžování, bruslení, při veškerých sportovních, turistických a jiných adrenalinových akcích.  
       Ve  všech těchto případech klade Dům dětí důraz na dodržování pokynů, právních a 
ostatních  předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, pokynů a zásad úrazové prevence 
pedagogickými pracovníky i účastníky.Před každou takovouto činnosti jsou účastnici poučeni, 
případně proškoleni!O proškolení je veden záznam s podpisy účastníků. 
 

DŮSLEDNĚ JE VYŽADOVÁNO UKÁZNĚNÉ CHOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ!! 
Účastníci musí mít k dispozici svůj průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii. 

 
 Při pohybových , sportovních, podobných činnostech, při činnostech pravidelných 

zájmových útvarů  se účastníci řídí ustanoveními o bezpečnosti obsaženými v pravidlech pro 
příslušný druh sportu či pohybovou činnost,danou věkovou skupinu, prostorovými 
podmínkami a soutěžními řády daných sportů.Účastníci se řídí pokyny vedoucího, trenéra – 
ten nedovolí, aby se účastník, svěřenec bez odložení nebo bez zabezpečení proti možnosti 
zranění a zachycení ozdobných a jiných pro činnost nevhodných a nebezpečných předmětů 
příslušné činnosti. ( nevhodné a nebezpečné předměty např. náramky, hodinky, náušnice, 
pearcing,náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky apod.). Účastníci odloží tyto předměty před 
zahájením činnosti na příslušné místo určené vedoucím nebo trenérem. Účastníci používají 
sportovní nebo cvičební úbor, obuv a mají výstroj podle druhu vykonávané činnosti a podle 
pokynů vedoucího, trenéra.Tento úbor kontroluje vedoucí nebo trenér a tento úbor – výstroj 
musí být v řádném a použitelném případně schváleném stavu.Bezpečnost účastníků při všech 
činnostech zajišťuje pedagog či vedoucí po celou dobu trvání zájmového útvaru, tréninku, 
akce  či pobytu.Ve vyjímečných případech může být činnost přerušena , ale musí být zajištěn 
dozor zletilou osobou, která je plně způsobilá k právním úkonům.Účastníkům jsou vydávány 
jasné,přesné a srozumitelné pokyny a povely, kontroluje funkčnost a bezpečnost nářadí, 
výzbroje, tělocvičného nářadí, zejména před zahájením činnosti.Přihlíží k zejména k fyzické 
vyspělosti účastníků, k jejich věku a předchozím zkušenostem a praxi. 
Při pohybových činnostech v přírodě, ( akce, ZÚ , tábory) je třeba volit terén a překážky 
úměrné věku, klimatickým podmínkám, rozumovému a fyzickému vývoji  s přihlédnutím ke 
kvalitě vybavení, výzbroje a výstroje účastníků. 
Pokud chce trenér či vedoucí  zařadit do činnosti aktivitu vysoce rizikovou nebo takovou, 
která není obvyklá, musí mít pedagogický pracovník nebo vedoucí povolení ředitele!! 
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 Při odborné, praktické činnosti zájmového útvaru, akce, - musí být pracoviště a jeho 
vybavení, včetně výrobních a pracovních prostředků a zařízení v nezávadném stavu a musí 
odpovídat předpisům.S přihlédnutím k věku účastníků, fyzickému a rozumovému rozvoji a 
obsahu prováděné činnosti.Na začátku každého pololetí jsou účastníci činnosti stejně jako 
před každým zahájením zájmového útvaru proškoleni či poučeni o bezpečnosti a případných 
rizicích. 

 
 

 Výuka plavání, zájmové útvary plavání, akce v bazénu, koupání na táborech, v moři – 
výuka plavání se uskutečňuje v zařízeních k tomu určených. Nejvyšší počet účastníků plavců 
ve skupině je 15 účastníků  – neplavců je 10. Pedagogický pracovník má přehled o celém 
prostoru výuky a všech účastníků, kteří se výuky účastní. Pedagogický pracovník pravidelně 
provádí v průběhu výuky překontrolování počtu účastníků. Totéž se provádí při jejím 
zakončení. Vyučující pedagogický pracovník věnuje zvláštní péči neplavcům. Jejich výcvik se 
provádí podle možnosti odděleně v bazénu s odpovídající hloubkou vody. Odpovědnost za 
bezpečnost účastníků při výuce plavání  nesou pedagogičtí pracovníci, kteří žáky na výuku 
plavání doprovázejí. Doprovázející pedagogický pracovník je přítomen po celou dobu výuky. 
Koupání se uskutečňuje pouze na vyhrazených místech, kde není koupání zakázáno. 
Pedagogický pracovník osobně předem ověří bezpečnost místa pro koupání, přesně vymezí 
prostor, kde se účastníci mohou pohybovat (plavat) a učiní taková opatření, aby měl přehled o 
počtu koupajících se účastníků ve skupině.  Po skončení koupání skupiny účastníků a v jeho 
průběhu pedagogický pracovník kontroluje počet účastníků. 

 Pokud v celém průběhu výuky nemůže být zachován náležitý přehled o všech jeho 
účastnících, pedagogický pracovník plaveckou výuku přeruší. 

- pro neplavce musí být zřetelně vyhrazen prostor, pokud není, musí mít plovací 
vestu 

- pokud nejde o veřejné koupaliště , tak musí být prostor pro koupání schválen 
hygienikem 

- koupání účastníků akce mladších 18 let je možno pouze se souhlasem a 
v přítomnosti pověřeného vedoucího staršího 18 let 

- pozor na nebezpečné hry , děti ke koupání nenutíme ,  do vody je neházíme, 
- jsou zakázané skoky do vody na neznámých místech 
- u moře je nutno dávat pozor na příboj , na zpětné proudy, na útesy, na živočichy 
- plaveme jen ve vyznačených prostorech, po určených dvojicích či skupinách  
- U plavání a koupání  je vždy  nutno využít všech bezpečnostních prvků – opakované 

poučení,vymezení prostoru a času, více vedoucích , méně dětí , vzájemně se hlídající 
dvojice , označení dětí, plovací či jiné podpůrné pomůcky … 

                  
 
 
 

 Lyžařský výcvik, tábor, akce je vedena pedagogickými pracovníky, kteří odpovídají za 
činnost instruktorů. Jejich kvalifikaci si ověří ředitel DDM. Práci instruktorů řídí vedoucí 
kurzu určený ředitelem DDM, který též schvaluje plán výcviku. Vedoucí kurzu před odjezdem 
na lyžařský výcvik upozorní na nutnost seřízení bezpečnostního vázání lyží. Účastníci prokáží 
seřízení bezpečnostního vázání lyží potvrzením servisu, popř. čestným prohlášením 
zákonných zástupců. Za řádnou organizační přípravu kurzu odpovídá jeho vedoucí. Zajišťuje 
vhodný objekt, dopravu, poučení účastníků o předpisech a pokynech k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví účastníků. Doporučuje se, aby zákonní zástupci nezletilého účastníka a zletilí 
účastníci předložili před odjezdem prohlášení o tom, že je účastník zdravý a ve stavu 
schopném absolvovat lyžařský výcvik či tábor.Před odjezdem na kurz nebo tábor se 
doporučuje sjednat pojistnou smlouvu s pojišťovnou. Účastníci kurzu, tábora jsou povinni 
dodržovat předpisy a pokyny vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví, včetně pravidel 
bezpečného pohybu na sjezdových a běžeckých tratích. U účastníků se při lyžařském výcviku 
na základě zhodnocení rizik doporučuje používání lyžařských ochranných přileb. Účastníci 
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jsou rozděleni do družstev podle své výkonnosti a zdravotního stavu. Družstvo má nejvýše 15 
členů. Účastní-li se kurzu více než 30 účastníků do 15 let, je potřebné ustanovit zdravotníka. 
Zpravidla třetí den lyžařského kurzu, tábora se doporučuje, z hlediska zdravotního zařadit 
odpočinkový půlden. Lanovky a vleky se používají jen pro organizovaný výcvik po řádném 
poučení o všech pravidlech a bezpečnostních předpisech o jízdě na vlecích a lanovkách. 
Během pobytu na horách je nutné dodržovat pokyny Horské služby a respektovat výstražné 
značky. Za nepříznivých podmínek (hustá mlha, sněhové bouře, teplota pod mínus 12ºC 
apod.) se výcvik a horské výlety omezují, popřípadě nekonají. Výcvik se provádí v terénu, 
který odpovídá lyžařské vyspělosti členů družstva. Zvýšená pozornost se věnuje výběru terénu 
pro začínající lyžaře, zvláště s bezpečným dojezdem. Při výletu jedou žáci ve skupině 
v pravidelných odstupech, které se při snížení viditelnosti zkracují až na dotek. V průběhu 
akce se pravidelně provádí překontrolování počtu účastníků. Do programu lyžařského kurzu je 
možno zařadit i výcvik na snowboardu, pokud jsou zároveň dodržována pravidla k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při jízdě na snowboardu.  
   

 
 Sportovně turistické kurzy, akce, kroužky. Před zahájením cyklistického kurzu, případně 

kurzu či kroužku ověří vedoucí povinně vybavení, technický stav jízdních kol (včetně 
povinností mít ochrannou přilbu) a znalosti účastníků o pravidlech silničního provozu, bez 
jejichž znalosti se  účastníci  nemohou akcí zúčastnit. V silničním provozu má družstvo, 
skupina  maximálně 10 cyklistů, za které odpovídá vedoucí družstva nebo skupiny. Trasu 
přesunu volí vedoucí  s ohledem na výkonnost a zdravotní stav účastníků na stav a frekvenci 
dopravy na komunikaci atd. Při přesunech v rámci cyklistického kurzu, akce za dopravního 
provozu musí být na začátku a na konci skupiny zletilá osoba, která je plně způsobilá 
k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu k DDM, přičemž minimálně jedna osoba 
musí být pedagogickým pracovníkem.  

 
 
 Před zahájením kurzu, akce  vodní turistiky zjistí vedoucí kurzu,akce stupeň plavecké 

vyspělosti účastníků. Vedoucí kurzu nebo akce odpovídá za zhodnocení stavu sjízdnosti trasy. 
Pedagogický pracovník odpovídá nejvýše za pět kanoí (kajaků) nebo za dvě pramice (rafty). 
Při obtížnějších podmínkách vedoucí  počet lodí na jednoho pedagoga sníží. Žáci jsou 
vybaveni při jízdě plovací vestou, při jízdě na divoké vodě nebo obtížně sjízdných propustech 
plovací vestou a přilbou.Pokud se v průběhu jízdy na divoké vodě podmínky zhorší nebo se 
zvýší riziko, vedoucí  jízdu přeruší nebo sjíždění ukončí. 

 
    Při horské turistice nebo akci  je pedagogický pracovník povinen seznámit žáky s možným 

nebezpečným hrozícím v horách. Při horských túrách se musí důsledně respektovat 
momentální zdravotní stav účastníků. Horolezecký výcvik, včetně základního kurzu, vede 
pedagogický pracovník, který odpovídá za činnost instruktora – člena Českého horolezeckého 
svazu při dodržování všech pravidel k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví stanovených 
horolezeckým svazem. 

 
 

 Bruslení – při bruslení organizovaném DDM odpovídá za bezpečnost účastníků pedagog. 
V případě bruslení na přírodním ledě posoudí tloušťku ledu z hlediska možností. Účastníci 
bruslící na kolečkových bruslích používají ochranné prostředky zmírňující následky pádů (na 
kolena, na lokty, rukavice, přilbu) 

 
 Zahraniční akce , výjezdy. DDM odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví účastníků při 

zahraničních výjezdech, které organizuje v rámci vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících 
činnostech. O konkrétních opatřeních a poučení účastníků, případně jejich zákonných 
zástupců, se pořizuje před uskutečněným výjezdu záznam o poučení podepsaný jeho 
účastníky. Je třeba zajistit pro všechny účastníky zdravotní a úrazové pojištění, poplatek za 
pojistky zahrnout do ceny zájezdu.Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí DDM pouze ty 
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účastníky, kteří předloží písemný souhlas zákonného zástupce účastníka nebo zletilého 
účastníka a mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a 
pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské 
unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující.U 
cestovní kanceláře, dopravce je nutno ověřit a mít k doložení licenci, zda je pojištěn proti 
bankrotu atd. neplatit vše předem , nejlépe 50 – 80 % ceny, zbytek po zájezdu.Pro zahraniční 
akce se nevztahují české zákony , ale zákony dané země včetně předpisů pro zotavovací akce 
dětí a dorostu a hygienické směrnice české i dané země. Od pojistek a všech významných 
dokumentů pořídit dvě fotokopie, jednu ponechat v DDM a druhou vzít s sebou.Od všech 
účastníků mladších 15 let jedoucích bez rodičů mít souhlas rodičů s jejich vycestováním.pro 
účastníky vyrobit cedulky s textem v jazycích cílových zemí, zajistit aby tyto kartičky nosily 
účastníci akce u sebe. 

 
 
 Bezpečnost žáků při soutěžích a přehlídkách. Vysílající školy zajišťují bezpečnost a 

ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží, pokud se se zákonným 
zástupcem žáka nedohodne jinak.  V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví 
žáků organizátor. Po dobu vlastní soutěže přebírá náležitý dohled nad žáky organizátor 
soutěže. Vyhlašuje počátek a konec soutěže nebo přehlídky a zajišťuje podmínky pro 
bezpečnou účast účastníků poskytnutím případných ochranných prostředků, náležitým 
vybavením laboratoří, jiných soutěžních míst a současně nepřihlédne k věku, fyzickému a 
rozumovému rozvoji účastníka. U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, 
kde to charakter soutěže vyžaduje a je to dáno organizačním řádem, zajišťuje bezpečnost a 
ochranu zdraví účastníků, vysílající škola v plném rozsahu, pokud se zákonným zástupcem 
účastníka nedohodne jinak.  

 
 

 Úrazy účastníků 
 
Úrazem účastníka je úraz, který se stal účastníkovi při vzdělávání nebo sním přímo souvisejících 
činostech a při poskytování školských služeb. Jedná se tedy zejména o úrazy účastníků na 
vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, exkurzích, při koupání, při výuce plavání a 
lyžařském výcviku, sportovních a turistických kurzech, zahraničních výletech, při účasti na 
soutěžích a přehlídkách, při akcích, na táborech, v pravidelné zájmové činnosti. Úrazem účastníka 
není úraz, který se účastníkovi stane na cestě do DDM a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou 
zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory DDM při akcích konaných mimo DDM. 

 
 
 

 Odpovědnost za škodu při úrazech účastníků 
 
DDM odpovídá v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy účastníkům za škody, která jim 
vznikla v důsledku úrazu. Způsob a rozsah náhrady škody projedná DDM se zákonnými 
zástupci účastníka nebo se zletilým účastníkem.    

 
 
 

 Kontrolní činnost. 
 

 Dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků kontrolují průběžně vedoucí 
zaměstnanci DDM v rámci své působnosti a plnění úkolů v oblasti prevence rizik. Pedagogičtí 
pracovníci a vedoucí kontrolují a vyžadují dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví účastníků, jakož i dodržování pokynů účastníků. Do programu prověrek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech organizovaných DDM je zahrnuta také kontrola 
odborných učeben, učeben, dílen, tělocvičen, sálů, tělocvičného a podobného nářadí a náčiní, 
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hřišť, dvorů, zahrad, pozemků DDM užívaných účastníky včetně jejich vybavení.pokud se na 
ně a na jejich vybavení vztahují zvláštní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci – např. elektrická, plynová a jiná zařízení – provádějí se na nich prostřednictvím osob se 
zvláštní odbornou způsobilostí odborné kontroly a revize ve lhůtách stanovených těmito 
předpisy. 

 
 
 

 Závěrečné ustanovení 
 
Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006 , aktualizace 1.1.2017 
 
 
 
 
 

V Rokycany 1.9.2017                                                                    Karel Vodička        
 
                                                                                                       Ředitel DDM Rokycany                                                                                 


