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Ochrana majetku, jeho krádeže, ztráty a nálezy
Ztráty:
 Každý žák, účastník zájmového vzdělávání je povinen řádně chránit své věci před ztrátou,
odcizením a poškozením.
 Pedagogové vedou žáky k tomu, aby ochraňovali svůj a společný majetek, byli všímaví ke
svému okolí a v případě jeho ohrožení (ztrátou, vandalizmem, krádeží), ohlásili věc
nejbližšímu zaměstnanci Duhovky SVČ.
 V souladu s Vnitřním řádem za osobní věci, cennosti, mobilní telefony, jízdní kola odložené
před plotem SVČ nese odpovědnost každý sám. SVČ nenese odpovědnost za případné
poškození nebo ztrátu. Kola si mohou návštěvníci SVČ řádně zamčené odkládat do stojanů
uvnitř areálu.
 Cenné věci se po dobu pobytu uschovávají do uzamykatelné skřínky u pracovníka, který má
daný den službu. Odkládání cenných věcí na jiné místo je zakázáno.
 V případě zjištěné ztráty je žák, účastník zájmového vzdělávání povinen okamžitě toto ohlásit
vedoucímu ZÚ. Výše uvedený pedagogický pracovník nahlášenou ztrátu ihned prošetří a
neprodleně nahlásí v kanceláři. Nárok na uplatnění náhrady škody sepíše pracovnice SVČ
Lenka Drahošová.
 Nezjistí-li se viník, provede ještě téhož dne uvedený pedagogický pracovník písemný zápis o
výpovědi poškozeného a výpovědi svědků.
 Jedná-li se o ztrátu převyšující hodnotu vyšší než Kč 2.000,-, přivolá pedagogický pracovník
či pracovník kanceláře SVČ Policii ČR v Břeclavi (Národních hrdinů 15, tel. 974 632 905).
Poškozený a svědci jsou povinni vyčkat příjezdu policie.




V případech, kdy je odhalen viník případné krádeže, je nezbytné věc předat orgánům činným
v trestním řízení. U pachatelů mladších 18 let ohlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany.
Pracovníci SVČ, kteří zjistí ztrátu svých předmětů, ohlásí tuto skutečnost rovněž v kanceláři
SVČ.

Škody, vandalizmus:
 Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto bude po něm Duhovka
SVČ vyžadovat náhradu.
 O věci se vyhotoví písemný záznam a v případě, kdy nedojde ve věci mezi Duhovkou SVČ a
zákonnými zástupci nezletilého dítěte k dohodě, může školské zařízení vymáhat náhradu
soudní cestou.
Nálezy:
 Pokud žák, účastník zájmového vzdělávání nalezne v objektu SVČ ztracený cennější předmět,
je povinen odevzdat jej v kanceláři SVČ Duhovka.
 Nalezené předměty s předpokládanou hodnotou nepřesahující Kč 500,- (klíče, prstýnky, sešity
atd.) umístí pracovník kanceláře na určené místo v kanceláři.
 Nalezené předměty s předpokládanou hodnotou přesahující Kč 500,- (mobilní telefony, flash
disky atd.) umístí pracovník kanceláře na uzamykatelné místo v kanceláři a povede je
v evidenci (viz příloha).
 Nejpozději do dvou pracovních dní po ukončení akce umístí Duhovka SVČ Břeclav fotografie
všech nalezených věcí, jejichž cenu lze odhadnout na více jak 50,- Kč na své www stránky.
Pokud se k nalezeným věcem do 30 dnů nepřihlásí majitel, budou fotografie staženy a
nalezené věci smysluplně upotřebeny.
V Břeclavi 1. 7. 2015

PhDr. Leo Čuda, ředitel
SVČ Duhovka Břeclav

