
 
 
 

Řád Domu dětí a mládeže Nová generace 

1. Provozní doba DDM 
 

1.1 Dům dětí a mládeže Nová generace v Hradci Králové (dále jen „DDM“) je otevřen pravidelně od 
pondělí do pátku od 12:00 h. do 18:00 h. Přesný rozvrh se každoročně upravuje. 

 

2. Základní lokalizace DDM 
 

2.1 Většina kroužků probíhá v prostorách školy ZŠ Sion po skončení školní družiny a školního klubu 
ve třídách. Jedná se o budovu Mandysova 1434, Hradec Králové, 500 12 a budovu Kleinerových 
(bývalá ul. Kyjovská) 550, Hradec Králové, 500 06. 

 

2.2 Sportovní kroužky využívají prostory tělocvičny v ZŠ a MŠ Pohádka, ZŠ Mandysova, ZŠ Štefcova, 
ZŠ M. Horákové, ZŠ Praktická, SUPŠ HNN, SOŠ a SOU Hradební, SUPŠ Stavební, SŠ Strojní, SH 
Třebeš, SH ve Vysoké nad Labem, podnikatelské centrum a hala Montas. 

 

2.3 Další kroužky a kluby využívají prostory v budově sídla školy (Na Kotli 1201, Hradec Králové, 
500 09), nebo prostory Sion High School (Podnikatelského centra, 6. patro, Hradecká 1151, 500 
03, Hradec Králové). 

 

3. Přihlašování dětí do DDM 
 

3.1 Děti jsou do DDM přihlašovány na základě přihlášky na začátku školního roku nebo během 
školního roku po odevzdání řádně vyplněné přihlášky. 

 

3.2 Přihlášky dětí do DDM vyřizuje ředitel DDM. 
 

3.3 O přijetí dětí do DDM rozhoduje ředitel DDM. 
 

3.4 Děti se odhlašují z DDM písemně – kdykoliv během školního roku. 
 

3.5 Podání přihlášky se považuje za závazné rozhodnutí a případné nahodilé změny bez vážných 
důvodů budou řešeny storno poplatkem 50,- Kč. 

 

4. Chování dětí na kroužcích DDM 
 

4.1 Dítě se na kroužcích DDM chová tak, aby svým chováním neohrozilo svoji bezpečnost ani 
bezpečnost svých spolužáků. 

 

4.2 Bez povolení vedoucího kroužku neopouští prostory, kde kroužek probíhá. 
 

4.3 Při všech činnostech dbá pokynů vedoucího kroužku. 
 

4.4 Neničí svévolně majetek DDM. 



5. Placení kroužků 
 

5.1 U každého kroužku je uvedena cena za pololetí. Platba za kroužky musí být provedena za 1. 
pololetí do 20. 10. a ve druhém pololetí do 20. 1. aktuálního školního roku. V případě pozdní platby 
(po upomenutí) bude účtováno penále 50,- Kč, za každý další započatý týden. 

 

5.2 Placení kroužků probíhá přednostně bankovním převodem, nebo v kanceláři za jednorázový 
poplatek 50,-Kč. 

 

6. Docházka na kroužek DDM 
 

6.1 Docházka dětí je zaznamenávána pravidelně každý týden do elektronické třídnice. 
 

7. Odchody a vyzvedávání dětí z kroužku 
 

7.1 U žáků ZŠ Sion J. A. Komenského (IČ: 75015820, dále jen „ZŠ Sion“), se kterou DDM úzce 
spolupracuje, se odchody žáků řídí údaji v přihlášce do školní družiny ZŠ Sion (dále jen „ŠD“) a 
pravidly uvedenými ve vnitřním řádu ŠD ZŠ Sion. Účastníci ZV, kteří nejsou žáky ZŠ Sion, musí být 
předány rodičům, pokud tito písemně nepovolili samostatný odchod dítěte domů. 

 

8. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na kroužku DDM 
 

8.1 Vedoucí kroužku odpovídá za bezpečnost max. 25 žáků nebo dětí po dobu kroužku. 
 

8.2 Během vlastní krátké nepřítomnosti zajistí vedoucí kroužku náhradní dohled. 
 

8.3 Zajištění vstupu cizích osob do budovy 
 

8.3.1 Vstupní dveře jsou v průběhu kroužku zavřeny a jsou vybaveny zvonkem do kanceláře 
budov. 

 

8.3.2 Vedoucí kroužku dohlíží nad oblékáním a odchodem dětí z jednotlivých budov (viz kapitola 
2. Základní lokalizace budov). 

 

8.3.3 Po skončení kroužku vedoucí kroužku kontroluje uzavření vstupních dveří. 
 

9. Zajištění pitného režimu 
 

9.1 Na kroužek DDM si děti nosí nápoje s sebou a mohou si je na vyžádání podle potřeby 
doplňovat buď ve školní jídelně, nebo z donesených zdrojů. 

 
 
 

V Hradci Králové dne 9. 1. 2017 
Aktualizováno dne 1. 1. 2019 
 

 
                                                                                                   Mgr. Václav Pelcl, ředitel DDM 


