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Střední škola filmová, multimediální a počítačových 

technologií, s. r. o. 

Dodatek č. 1 školního řádu 

pro školní rok 2022/2023 

 

 
vydaný ředitelkou školy v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb.,    

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), a v souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR čj. 

10 194/2001-14 o uvolňování žáků 

 

 

 

 projednaný pedagogickou radou ve Zlíně dne 25. 11. 2022 

 platnost a účinnost aktuální verze školního řádu od 1. 9. 2022 

 platnost a účinnost dodatku č. 1 ŠŘ od 1. 12. 2022 

 číslo jednací: D1/ŠŘ1/2022-2023 

 

 

Ve Zlíně dne 23. 11. 2022 

 

 

 

 

Mgr. Martina Růžičková 

ředitelka školy 
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Příloha č. 1 

 

VÝPŮJČNÍ ŘÁD TECHNIKY STŘEDNÍ ŠKOLY FILMOVÉ, MULTIMEDIÁLNÍ  

A POČÍTAČOVÝCH TECHNOLOGIÍ S.R.O. 

 

1. Technika se půjčuje zásadně jen žákům Střední školy filmové, multimediální  

a počítačových technologií, s.r.o. (dále jen škola), kteří byli poučeni a seznámeni s její 

obsluhou a kteří svým podpisem stvrdili souhlas s tímto řádem. 

2. Technické zařízení se půjčuje pouze pro plnění studijních povinností. Komerční 

použití techniky je povoleno jen se souhlasem vedení školy a jen ve výjimečných 

případech. 

3. Technické zařízení se půjčuje na základě řádně schválené rezervace prostřednictvím 

školního elektronického rezervačního systému. 

4. Technické zařízení je žákovi zapůjčeno po složení kauce ve výši 500 Kč, která je 

vyplacena zpět při bezproblémovém a včasném vrácení techniky. 

5. Techniku na praktická cvičení realizovaná během vyučování zapůjčuje a vrací 

pedagog odborného předmětu. 

6. Techniku půjčuje školou pověřený odpovědný pracovník.  

7. Technika se vydává a vrací od pondělí do pátku od 12.30 do 14.00 hod nebo v čase 

dohodnutém s odpovědným pracovníkem. 

8. V případě rezervace většího množství techniky pro projekty, jako jsou klauzury nebo 

maturitní filmy, je nutné odevzdat žádost o zapůjčení techniky nebo rezervovat 

techniku v systému nejpozději pět pracovních dnů před požadovaným dnem převzetí. 

9. Technika se vydává a vrací v kabinetu Tarkovskij. 

10. Technika se půjčuje a vrací v přesně stanoveném termínu uvedeném na žádosti  

o zapůjčení techniky. Nebude-li technika vrácena včas, kauce propadá ve prospěch 

školy. Za každý další den prodlení bez předchozí domluvy je žák povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 100 Kč. Uhrazená pokuta je zaznamenána do žádosti  

o zapůjčení techniky.  

11. Žák má právo v odůvodněných případech (například pro nemoc) požádat o změnu 

termínu vrácení techniky. 

12. Odpovědný pracovník přejímá techniku zpět pouze od toho žáka, kterému techniku 

zapůjčil. 

13. Při vrácení techniky kontroluje odpovědný pracovník stav a funkčnost vracené 

techniky. Všechna zjištěná poškození a ztráty uvede do Žádosti o zapůjčení techniky. 
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V oprávněných případech může odpovědná osoba na základě zjištěných závad 

nevyplatit složenou kauci. 

14. Žák má právo při přebírání techniky vyzkoušet její funkčnost.  Žák má právo uvést do 

Žádosti o vypůjčení jakékoliv nedostatky, chybějící části a jiné závady zjištěné při 

přebírání techniky. 

15. Žák není oprávněn svěřená technická zařízení školy půjčovat za úplatu nebo bezplatně 

třetím stranám, a to ani jinému žákovi této školy.  

16. Žák bere na vědomí, že v době výpůjčky na sebe přebírá hmotnou odpovědnost za 

svěřenou techniku. 

17. Jakékoliv poškození techniky (zaviněné i nezaviněné) je žák povinen ohlásit 

odpovědné osobě nejpozději při vracení techniky.  

18. Zcizení techniky v majetku školy je žák povinen ihned ohlásit Policii ČR a do 

protokolu výslovně uvést, že zcizená technika je majetkem Střední školy filmové, 

multimediální a počítačových technologií, s.r.o. Dále je povinen tuto skutečnost ihned 

ohlásit odpovědné osobě a domluvit se na řešení situace. 

19. Ztrátu nebo zničení techniky je žák povinen ihned ohlásit odpovědné osobě, která 

s ředitelem školy domluví způsob a termín, do kterého žák na vlastní náklady 

zabezpečí rovnocennou náhradu. 

20. Jestliže si žák nevyzvedne bez omluvy techniku v domluvený den a čas, je možné 

objednanou techniku půjčit jinému žákovi. 

21. Opravy poruch způsobených běžným užíváním, opotřebováním nebo únavou 

materiálu zajistí škola na svoje náklady. Žáci školy ani třetí osoby nejsou oprávněni do 

techniky zasahovat nebo ji opravovat. 

22. Škola nemá povinnost techniku zapůjčit. V případě hrubého porušení výpůjčního řádu 

může škola žákovi udělit dočasný, nebo i trvalý zákaz půjčování techniky. 

23. Používání techniky v zahraničí je bez předchozí domluvy a svolení vedení školy 

zakázáno. 

24. Je zakázáno používat techniku pro jiné účely, než pro které je určena. 

 


