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ORGANIZAČNÍ ŘÁD
Článek 1
Základní ustanovení
1. Městský dům dětí a mládeže/ dále jen MěDDM/ je státní mimoškolní výchovné
a vzdělávací zařízení MěÚ. Základním úkolem je napomáhat při realizaci
mimoškolní výchovy a cílů zájmové činnosti.
2. MěDDM těsně spolupracuje s výchovně vzdělávacími zařízeními působícími
v oblasti výchovy mimo vyučování a při práci s dětmi.
3. MěDDM je příspěvkovou organizací Městského úřadu Vlašim
4. MěDDM rozvíjí svoji činnost na území města a okolí.
Článek 2
Úkoly MěDDM
MěDDM svou činností přispívá k rozvoji vzdělanosti, zájmů, schopností, talentů a
k hodnotnému využívání volného času dětí a mládeže.
MěDDM rozvíjí pravidelnou, spontánní i příležitostnou činnost v oblasti
společenských věd, přírodních věd, technické a umělecké činnosti, v tělovýchově,
sportu a turistice. MěDDM přispívá k prevenci návykových látek a negativních jevů.
MěDDM pracuje s dětmi školního věku a s mládeží do 26 let.
Zájmová činnost se uskutečňuje v zájmových útvarech.
Podle ročního plánu organizuje MěDDM semináře, školení, soutěže, přebory, srazy,
setkání, odborná a výcviková soustředění, zájezdy apod.
Pro zájezdy platí směrnice vydané MŠMT č. 431/1992Sb o školách a předškolních
zařízeních § 32 vyhl.576 z r. 1990 o pravidle hospodaření § 4 odst. 2.
MěDDM metodicky pomáhá MŠ, školám I. a II. cyklů. Metodickou pomoc poskytuje
především při výchově a přípravě aktivu a pracovníků pro zájmovou činnost. MěDDM
se tak podílí na odborné a metodické přípravě vedoucích zájmových útvarů, školách a
v mimoškolních výchovných zařízeních. Na žádost společenských organizací pomáhá
metodicky přípravě vedoucích na dětské tábory.
MěDDM se podílí o péči a o odborný růst i externích pracovníků organizováním
seminářů a odborných porad. Při plnění svých úkolů spolupracuje s orgány
společenských a zájmových organizací, se sdělovacími prostředky dalšími
organizacemi a institucemi.
Na částečnou úhradu nákladů spojených se zájmovou činností v zájmových útvarech,
zejména na nákup spotřebovaného materiálu přispívají rodiče částkou, která je splatná

při zápisu do zájmového útvaru. Ostatní finační záležitosti se řídí směrnicemi o
školách a školských zařízeních.
Článek 3
Vnitřní organizace domu
1. Ředitele MěDDM, popř. jeho zástupce jmenuje a odvolává rada MÚ.
2. Pedagogické pracovníky MěDDM přijímá a pracovní poměr s nimi rozvazuje
právní subjekt
3. Ostatní pracovníky přijímá a pracovní poměr s nimi rozvazuje právní subjekt.
4. Základní organizační jednotkou MěDDM je oddělení, vycházející z počtu
pracovníků domu.
Článek 4
Správa MěDDM
1. MěDDM hospodářsky zabezpečuje MÚ.
2. MěDDM odborně vede a obsahovou náplň jeho činnosti stanoví MŠMT.
Kontrolu domu zajišťuje ředitelka.
Poradním orgánem ředitele při výchovně vzdělávací a metodickou činnost
domu je pedagogická rada, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci domu.
Pedagogická rada se schází nejméně 2x ročně.
Článek 5
Plánování práce
1. MěDDM každoročně zpracovává do 15.9. roční plán práce a předkládá jej ke
schválení zřizovateli.
2. Plán vypracovává ředitel MěDDM po dohodě s vedoucími oddělení a před jeho
předložením řídícím orgánům jej projednává pedagogická rada.
3. Schválený plán domu s v MěDDM uchovává po dobu 5 let.
4. Všechny oddělení MěDDM zpracovávají plány činnosti, které schvaluje ředitel
MěDDM.
5. Všichni pracovníci domu zpracovávají týdenní plány činnosti, které předkládají
nejpozději v pondělí každého týdne ke schválení řediteli domu. Tyto plány se
uchovávají po dobu 2 let,

Článek 6
Činnost MěDDM
1. Práce v zájmových útvarech se zahajuje zpravidla 10.9.2018 s výjimkou
zájmových útvarů pracujících celoročně i v době hlavních prázdnin.
2. MěDDM je v provozu po celý rok. Rozvíjí činnost s dětmi a mládeží i o
sobotách a nedělích a ve dnech školních prázdnin.
3. Prostory MěDDM jsou určeny pro činnost dětí a mládeže, popřípadě pro akce
školských orgánů. Zájmové útvary využívají prostory MěDDM podle
stanoveného rozvrhu hodin. Povinnosti dětí a externích pracovníků stanoví
vnitřní řád MěDDM.
4. Prostory MěDDM budou za úplatu zapůjčovány i jiným organizacím.
5. Pracovní doba plně zaměstnaných trvá 40.00 hodin týdně.
Časové rozvržení v jednotlivých dnech se přizpůsobuje provozu MěDDM a
schvaluje se po dohodě se zaměstnanci ředitelka.
Příchod, přerušení doby a odchod ze zaměstnání se zapisuje do listu docházky.
Za předem schválenou práci v sobotu a v neděli náleží pracovníkům náhradní
volno a mzdové zvýhodnění.

Článek 7
Budovy a vybavení
1. MěDDM má v užívání objekt čp. 121, který je majetkem MěÚ Vlašim.
2. Na základě smlouvy o pozemku užívání po dobu hlavních prázdnin, je
zpracována nájemní smlouva.
Článek 8
Závěrečná ustanovení
Tento organizační řád nabývá účinností dnem – 1. Září 2019

Pavla Homolková
ředitelka MěDDM

