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Směrnice 

domovní řád SVČ Boskovice 

 

1. SVČ mohou navštěvovat děti, žáci studenti i dospělí zájemci. Do zájmového útvaru a 

další stanovené akce je třeba vyplnit přihlášku, úplata je splatná při nástupu do činnosti. 

 

2. Do zájmového útvaru chodí každý účastník pravidelně a včas. V případě nemoci nebo 

dalších závažných okolností svou neúčast předem a včas omluví.  

 

3. Po odložení svrchního oděvu a přezutí v šatně každý člen kroužku očekává příchod 

pedagoga v herně nebo šatně. Pobyt v pracovnách bez pedagoga není povolen! 

 

4. V zařízení se každý chová ukázněně, klidně a důstojně. Zdraví dle společenských 

pravidel. 

 

5. Každý účastník dodržuje platné předpisy k BOZ a PO, zachází šetrně s majetkem SVČ, 

neničí a nepoškozuje ho úmyslně, šetří elektřinou a vodou, řídí se pokyny provozu 

jednotlivých místností a činností, se kterými byl na začátku činnosti seznámen. 

 

6. Výzdoba, úpravy místností a přesuny inventáře jsou povoleny pouze se souhlasem 

ředitele. Není dovoleno vnášet předměty, které mohou způsobit zranění a trvalou újmu 

na zdraví. 

 

7. Každý cizí návštěvník nebo zákonný zástupce účastníka oznámí svou přítomnost 

v budově zaměstnanci SVČ, na dítě nebo žáka čeká v šatně. 

 

8. Účastníci vzdělávání, schůzí, seminářů, školení apod. si odkládají svrchní oděv v šatně a 

přezouvají se.  

 

9. Zvlášť cenné předměty nebo vyšší částky peněz, které nesouvisí s činností SVČ, není 

vhodné nosit s sebou. Za jejich poškození nebo ztrátu nenese SVČ Boskovice 

odpovědnost. 

 

10. V budově či při akcích SVČ není povoleno držení, distribuce a užívání návykových 

látek, použití nátlakových metod a nevhodného chování účastníků i pedagogů , projevy 

šikany a kyberšikany. 

 

11. Ve dvoře  mohou účastníci pobývat jen v doprovodu určeného zaměstnance SVČ.  

 

V Boskovicích dne 1. 9. 2013 s platností od 1. 9. 2013 

Ruší se směrnice domovní řád ze dne 1. 9. 2007  

Aktualizace dne 1. 9. 2015  

                                                                                                    Alena Staňková 

 ředitelka SVČ Boskovice 


