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Čl. 1   Obecná ustanovení 

 Vstup do prostor knihovny  je možný pouze v přezůvkách či s návleky. 

 Svršky, obuv apod. se odkládají vždy na místech k tomu určených. Za osobní věci je 

zodpovědný každý účastník. V případě krádeže či poškození knihovník nepřebírá  

zodpovědnost za vzniklou škodu. 

 Každý má za povinnost informovat o vzniku jakékoli situace, která by mohla mít za následek 

ohrožení zdraví či bezpečnosti ostatních osob. 

 Děti se v kroužku chovají ohleduplně, nehoní se v prostorách knihovny, nenapadají se 

navzájem ani slovně.  

 Konzumace jakýchkoli potravin a nápojů je povolena pouze s vědomím knihovníka.  

 Na kroužky je zakázáno nosit jakékoli předměty, které by mohly ohrozit zdraví či bezpečnost 

dětí. 

 

Čl. 2   Základní informace 

Čtenářský kroužek – KNIHOMÍLEK - při knihovně funguje ve školním roce vždy v úterý od 15.00 do 

16.30 hodin, mimo pracovní a půjčovní dobu knihovnice, na základě její dobrovolné činnosti a 

schválení ředitele Muzea Bojkovska.  Je určen pro žáky 2. – 6. tříd. a je pro registrované dětské 

čtenáře ZDARMA. 

  

Čl. 3   Poslání a náplň kroužku 

Posláním  kroužku je zábavnou formou přivést děti k četbě, rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost, 

seznamovat je s činností knihovny. Děti se během roku učí rozvíjet slovní zásobu formou slovních 

her, kvízů, tajenek, doplňovaček, křížovek týkajících se všeobecných znalostí, hlavně z literatury. 

Seznamují se se spisovateli, ilustrátory, novými knihami. Učí se pracovat s webovým  katalogem  

knihovny, vyhledávat v něm, orientovat se v knihovně. Upevňovat kolektiv a být dobrými kamarády.  

Seznamují se i se základy slušného chování. Učí se krátká pásma doplněná  povídáním, písněmi, 

básněmi, texty, divadlem – to vše na vystoupení, která během roku probíhají i mimo budovu 

knihovny. Vyrábí nejen pro seniory přání k těmto vystoupením. 

Knihovna v rámci kroužku spolupracuje s organizacemi města. Děti, které kroužek navštěvují, se 

zúčastňují různých akcí a vystoupení v rámci knihovny. Zapojují se do Pasování prvňáčků, 

připravujeme vystoupení (např. vánoční, ke Dni matek a Dni otců) pro klienty DPS Bojkovice. Děti se 

zúčastňují soutěží, které knihovna během roku připravuje a Noci s Andersenem. Pomáhají při 

bazaru knih.  V červnu pořádá knihovna exkurzi do některé z okolních knihoven, které se děti také 

zúčastňují.  Každý účastník kroužku získá na konci školního roku  Osvědčení o absolvování kroužku.  

 



 
4 

Čl. 4   Ochrana osobní údajů 

Městská knihovna v Bojkovicích  v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zpracovává poskytnuté 

osobní údaje dětí a zákonných zástupců. Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky či v papírové 

podobě, a to po dobu neurčitou. Základní údaje: jméno a příjmení, adresa. Další údaje: škola, třída, 

věk, mailová adresa a telefon zákonných zástupců. 

Městská knihovna v Bojkovicích pořizuje v průběhu činnosti kroužku fotografie či videozáznamy, 

které slouží k propagaci činnosti kroužku (sociální sítě, zpravodaj Naše Bojkovsko, webové stránky 

knihovny, výroční zpráva, kronika, nástěnky aj.)   

 

Čl. 5   Členství v kroužku 

Členem kroužku se může stát každý registrovaný čtenář  knihovny, který o členství projeví zájem, 

chce se účastnit akcí pořádaných na základě náplně činnosti kroužku a zaváže se k dodržování zásad 

bezpečnosti a slušného chování. Podmínkou členství v kroužku je také dobrý zdravotní stav, který 

umožňuje vykonávat všechny činnosti vyplývající z náplně kroužku. Přihlášky podávají písemně 

zákonní zástupci žáků vedoucímu kroužku na začátku docházení do kroužku. Podepsáním a podáním 

přihlášky zákonní zástupci souhlasí s organizačními podmínkami kroužku.  

 

Čl. 6   Zdravotní požadavky na přihlášené žáky 

Přihlášení žáci musí mít dobrý zdravotní stav a nesmí mít lékařem stanovená žádná omezení, která 

by jim zabraňovala vykonávat náplň činnosti kroužku. O všech zdravotních omezeních jsou povinni 

zákonní zástupci žáků informovat předem a průběžně vedoucí kroužku. Je zcela na odpovědnosti 

zákonných zástupců, aby zvážili, zda zdravotní stav dítěte umožňuje jeho zapojení do činnosti 

kroužku. Podepsáním přihlášky do kroužku potvrzují zákonní zástupci dobrý zdravotní stav dítěte a 

jeho schopnost bez omezení se účastnit činnosti kroužku.  

 

Čl. 7   Místo a čas konání schůzek 

Čtenářský kroužek probíhá v prostorách městské knihovny. Děti i rodiče budou vždy předem včas 

informováni v případě, že bude v plánu akce mimo prostory knihovny, bude jim zaslán podrobný 

itinerář akce. Informace o termínu, místě srazu a čase návratu a dalších podrobnostech bude 

podána ve formě písemné s tím, že rodiče se písemně vyjádří a podpisem stvrdí souhlas s účastí 

svého dítěte na pořádané akci.  
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Vedoucí kroužku si vyhrazuje právo, je-li to ze závažných důvodů nutné, jednotlivé schůzky zrušit. 

Důvodem pro zrušení akce může být malý počet přihlášených žáků, špatné počasí nebo jiná 

organizační překážka. O zrušení schůzky budou žáci předem informováni. Informaci o zrušení 

schůzky předají žáci svým zákonným zástupcům. V některých případech může dojít k rozhodnutí o 

zrušení schůzky až během srazu (např. z důvodu změny počasí, nízkého počtu členů apod.). S touto 

eventualitou by měli zákonní zástupci počítat.  

 

Čl. 8   Poplatky 

Zápisné se nevybírá. Dle potřeby se mohou vybírat individuální finanční částky spojené s  

vykonávanou činností – jízdné při přepravě v hromadných dopravních prostředcích. 

 

Čl. 9   Bezpečnost a chování členů 

Členové kroužku jsou povinni respektovat všechny bezpečnostní pokyny vedoucí. Během schůzek 

kroužku plní členové všechny úkoly stanovené náplní dané akce. Samozřejmostí je dodržování 

zvolené trasy, tempa, dopravních předpisů, přepravních řádů apod. Je nezbytně nutné, aby všichni 

přihlášení žáci dodržovali bezpečnostní předpisy, maximální kázeň, zásady slušného chování, 

chránili přírodu a kulturní památky. Je nutno, aby všichni důsledně dbali pokynů vedoucí kroužku a 

aby svým chováním neohrožovali bezpečnost a zdraví své, svých kamarádů ani jiných osob, 

nepoškozovali přírodu, kulturní památky, veřejná zařízení, soukromé majetky apod. Členové 

kroužku vždy vystupují tak, aby neporušovali předpisy, společenské zásady a aby vzorně 

reprezentovali svůj kroužek a knihovnu na veřejnosti. V den zahájení činnosti kroužku (na první 

schůzce) budou děti seznámeni s organizací kroužku a poučeni o zásadách bezpečnosti, kázně a 

slušného chování. O zásadách bezpečnosti budou členové pravidelně poučováni před každou 

rizikovou činností. Nedílnou součástí poučení je také seznámení s náplní každé akce.  

 

Čl. 10   Vyloučení z kroužku 

Za závažné porušení kázně, bezpečnostních předpisů, zásad slušného chování, nerespektování 

pokynů vedoucí mohou být přihlášení žáci z kroužku ihned vyloučeni. Vyloučeni mohou být také za 

opakované méně závažné porušování kázně, bezpečnostních předpisů a zásad slušného chování. 

Důvodem k vyloučení z kroužku je také bezdůvodná dlouhodobá neúčast člena na akcích kroužku. O 

vyloučení z kroužku rozhoduje vedoucí, která s uvedením důvodu o vyloučení informuje 

prokazatelně zákonné zástupce.  
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Čl. 11   Ukončení členství v kroužku 

Členství v kroužku je ukončeno odhlášením, které mohou podat kdykoliv zákonní zástupci vedoucí 

kroužku, nebo ukončením registrace v knihovně. Členství je také ukončeno vyloučením z kroužku a 

zaniká také zrušením kroužku. Kroužek přerušuje svou činnost v období hlavních školních prázdnin, 

o Vánocích a v době osobního volna a řádné dovolené  knihovnice. 

 

Čl. 12   Organizace kroužku 

Prostory v městské knihovně v Bojkovicích, ve kterých kroužek probíhá, jsou otevřeny maximálně 

půl hodiny před zahájením kroužku. Po skončení lze po domluvě pustit dítě samo, nutno to však 

uvést do přihlášky. U ostatních děti se vyčká příchodu zákonných zástupců max. půl hodiny. 

 

Čl. 13   Organizace přítomnosti v kroužku (dětí a rodičů) 

Do kroužku mají přísný zákaz vstupu děti či rodiče s akutně probíhající infekční chorobou včetně 

rýmy, průjmu apod. Rodiče nesmí do kroužků vodit ani děti s podezřením na začínající nemoc. Trpí-

li dítě alergickou rýmou nebo kašlem, je povinností rodičů toto knihovnici nahlásit. 

Do kroužků mají zákaz vstupu děti či rodiče ve špinavém či páchnoucím ošacení. 

Odpovědnost za bezpečnost svého dítěte nese doprovod dítěte, v případě jeho přítomnosti v 

kroužku, a to po celou dobu pobytu kroužku, v případě nepřítomnosti rodičů nese odpovědnost 

knihovník. Pokud však dítě neuposlechne napomenutí knihovníka a způsobí si úraz či jiné zranění, 

v tomto případě knihovník nenese žádnou zodpovědnost. 

 

 

 

Tento řád byl schválen ředitelem příspěvkové organizace Muzea Bojkovska, v Bojkovicích dne 

10.9.2018 
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