
 Provozní řád šaten 
 1.  Provoz  šaten  organizuje  zástupce  ředitele  školy  (pro  2.  st.)  Ten  přiděluje  ve  spolupráci 

 se  školníkem  a  třídním  učitelem  třídě  skříňky  dle  počtu  žáků  a  řeší  případy,  které 
 nemůže  vyřešit  TU.  Ve  spolupráci  s  TU  řeší  školník  závažné  případy  poškození  skříněk. 
 Škola  je  oprávněna  v  případě  zaviněného  neopravitelného  poškození  požadovat  od 
 zákonného zástupce finanční náhradu. 

 2.  Třídní  učitel  (TU)  seznámí  žáky  s  �mto  řádem.  Přiděluje  skříňky,  vede  jejich  evidenci  a 
 zajišťuje  shodu  s  centrální  evidencí,  kterou  vede  školník  (případné  změny  hlásí 
 školníkovi). 

 3.  Skříňku  a  klíčky  k  ní  přiděluje  TU  na  začátku  školního  roku  (skříňky  jsou  číslované).  Při 
 ztrátě  klíče  je  za  vydání  nového  klíče  účtován  poplatek  100,-Kč.  V  případě  ztráty  klíče 
 je  nutné  skutečnost  neprodleně  nahlásit  TU,  aby  nedošlo  ke  zneuži�  cizí  osobou.  Na 
 konci  školního  roku  žáci  skříňku  vyklidí,  zanechají  ji  otevřenou  a  klíč  nechají  v zámku. 
 Třídní učitel dohlédne na splnění této povinnos�. 

 4.  Je přísný zákaz pořizovat kopie klíčů! 
 5.  V případě,  že  žák  klíč  zapomene,  osloví  službu  na  vrátnici,  ta  mu  skříňku  odemkne  a 

 zamkne náhradním klíčem. 
 6.  Žák  vstupuje  do  školy  a  odchází  z  ní  přes  šatnu,  kde  se  obléká  a  přezouvá  a  ihned 

 odchází. V šatnách se nezdržuje a nevysedává tam. 
 7.  Šatní  skříňka  je  určena  na  odložení  venkovní  obuvi,  svrchního  oděvu  včetně  pokrývek 

 hlavy  a  pro  krátkodobé  uložení  převlečení  na  tělesnou  výchovu,  popřípadě  dalších 
 školních pomůcek, jako jsou učebnice a sešity. 

 8.  Šatní  skříňka  neslouží  primárně  k  ukládání  cenných  věcí  a  peněz,  žáci  je  do  školy  nosit 
 nemají!  Ve  výjimečných  případech  (např.  mobilní  telefon)  je  lze  také  ve  skříňce  uložit. 
 Prostor šaten je střežen kamerovým systémem. 

 9.  Skříňku  žák  pokaždé  zamyká.  Skříňka  nesmí  být  ponechána  odemčená,  vyklízí  se  na 
 hlavní prázdniny a s ukončením docházky. Jeden rezervní klíč je uložen u školníka. 

 10.  Žák  udržuje  svou  skříňku  v  pořádku.  Je  zakázáno  skříňku  jakkoliv  upravovat,  polepovat 
 samolepkami,  popisovat  či  jinak  poškozovat.  Drobné  škody  či  závady  odstraní  žák 
 ihned  sám.  Bez  prodlení  nahlásí  TU  nebo  školníkovi  závažné  poškození  tře�  osobou, 
 jinak je za škodu odpovědný sám. 

   

 V Kamenickém Šenově, 30. 8. 2022  Mgr. Tomáš Vlček, ředitel školy 


