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Střední odborná škola Jarov 
190 00 Praha  9, Učňovská 100/1 

 

Provozní řád školního úložiště kol, koloběžek a dalších sportovních prostředků 

Střední odborné školy Jarov 

(dále jen „kolárna“) 

 
Adresa:   suterén hlavní budovy SOŠ Jarov, Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9 
 

Provozovatel:   Střední odborná škola Jarov; IČ: 00300268 

 
Čl. 1 Základní ustanovení 

 

Provozní řád se vztahuje na školní úložiště kol, koloběžek a dalších sportovních 

prostředků (dále jen „kolárna“) provozované Střední odbornou školou Jarov a je závazný pro 

jeho provozovatele a uživatele. Provozovatel je uvedený výše; uživatelem se stává pracovník 

/ pracovnice školy či žák / žákyně školy, případně jiná školou jmenovaná osoba po 

zaregistrování se u provozovatele. Do kolárny není volný přístup jakýchkoliv 

neregistrovaných osob. 

 
Čl. 2 Funkce kolárny 

 

Kolárna je místo určené k bezpečnému odložení kola, koloběžky nebo jiného sportovního 

prostředku do držáku na kola, na dočasnou dobu, v prostoru, který je stavebně vymezen a je 

zajištěn zamykatelnou mříží směrem do volně přístupného prostoru. Kola, koloběžky a jiné 

sportovní prostředky se odkládají pouze do zde umístěných stojanů na kola, nikoliv volně do 

prostoru nebo opřením o zeď budovy, či mříž. Kolo, koloběžku nebo jiný sportovní 

prostředek si zajišťuje proti odcizení sám uživatel uzamčeným spojením kola, koloběžky nebo 

jiného sportovního prostředku se stojanem. V kolárně nesmí být umístěno žádné kolo, 

koloběžka nebo jiný sportovní prostředek volně, tj. neuzamčeno samotným uživatelem. 

 
Čl. 3 Provozní doba kolárny 

 

1) Provozní doba kolárny je vázána na školní rok a dobu školního vyučováni – od 6:40 hod. 

do 16:45 hod. O veškerých víkendech, prázdninách, státních svátcích, dnech ředitelského 

volna, apod. je kolárna mimo provoz. Upřesnění všech dalších zvláštních situací ve 

vztahu k provozu kolárny je vždy zveřejňováno na webu školy (provozovatele) – 

www.skolajarov.cz. 

2) Mimo vymezenou provozní dobu není kolárna v provozu – zanechané věci nepodléhají 

jakékoliv ochraně provozovatele a současně představuje zanechání věci v kolárně mimo 

provozní dobu závažné porušení pravidel ze strany uživatele. 

3) Zajištění prostoru – prostor kolárny je uzavřený a zajištěn zamykací mříží, je monitorován 

a kontrolován zaměstnanci školy (provozovatele). Monitorování je prováděno 
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kamerovým systémem (CCTV) v režimu 7/24, a to v souladu s platnou legislativou (zákon 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném 

znění) a na základě registrace u ÚOOU, reg. č. 00054716. 

 
Čl. 4 Povinnosti uživatelů 

 

1) Vyplnit formulář a registrovat se u provozovatele (školy) – formuláře vydává a přijímá 

pověřený pracovník školy (provozovatele). 

2) Seznámit se s provozním řádem školního úložiště kol, koloběžek a dalších sportovních 

prostředků (kolárny) Střední odborné školy Jarov a tento dodržovat. 

3) Uhradit zálohovou paušální částku 200,- Kč včetně DPH jednorázově na jeden školní rok, 

která slouží k výrobě duplikátu klíče a k částečné úhradě nákladů spojených se zřízením a 

zajišťováním provozu kolárny. 

4) Převzít klíč od vstupních mříží, který vydává po uhrazení zálohové paušální částky 

pověřený pracovník školy (provozovatele). 

5) Při každém odložení kola, koloběžky nebo jiného sportovního prostředku do stojanu v 

prostoru kolárny kolo, koloběžku nebo jiný sportovní prostředek řádně spojit a 

uzamknout se stojanem. Prostředek pro spojení a uzamčení se stojanem (řetěz, zámek, 

atd.) si zajistí každý uživatel sám a na vlastní náklady. 

6) Odkládat kola, koloběžky a jiné sportovní prostředek do stojanů tak, aby nedocházelo 

k jejich poškození, pádu, apod. 

7) Respektovat právo na časové pořadí v umístění kola, koloběžky nebo jiného sportovního 

prostředku do stojanu – přednost má ten, kdo je v prostoru kolárny dříve. 

8) Respektovat obsazenost stojanů v kolárně a další kolo, koloběžku nebo jiný sportovní 

prostředek již neumisťovat; situaci oznámit pověřenému pracovníkovi školy 

(provozovatele) a v součinnosti s ním uložit provizorně kolo, koloběžku nebo jiný 

sportovní prostředek na jiné určené místo. 

9) Před uložením kola, koloběžky nebo jiného sportovního prostředku provést jeho vizuální 

kontrolu – případné závady oznámit pověřenému pracovníkovi školy (provozovatele); 

odejmout veškeré vyjmutelné vybavení (tachometr, svítilna, apod.); nenechávat na kole, 

koloběžce nebo jiném sportovním prostředku příruční zavazadla s osobními věcmi. 

10) Chovat se v prostoru kolárny v souladu se společenskými pravidly a být šetrný k ostatním 

uloženým kolům, koloběžkám a jiným sportovním prostředkům; neohrožovat manipulací 

s kolem, koloběžkou nebo jiným sportovním prostředkem bezpečnost svoji ani ostatních 

uživatelů. 

11) Na vyžádání se prokázat v prostoru kolárny pověřenému pracovníkovi školy vlastním 

platným dokladem totožnosti – pro možnost ověření oprávněnosti uživatele. 

12) Pokaždé při příchodu a odchodu řádně uzamykat odložené kolo, koloběžku nebo jiný 

sportovní prostředek a vstupní mříž přiděleným klíčem. 
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13) Nahlásit neprodleně pověřenému pracovníkovi školy – provozovatele (při jeho 

nepřítomnosti pak pedagogickému pracovníkovi školy) případné zjištěné nesrovnalosti / 

poškození / zcizení svého kola, koloběžky nebo jiného sportovního prostředku, 

poškození zámku mříží, ztrátu klíče, či jiný technický problém zajištění kolárny. 

14) Neumožnit vstup do prostorů kolárny jiným neoprávněným osobám, jakožto neukládat 

do kolárny kola, koloběžky a další sportovní prostředky jiných třetích stran. 

15) V celém areálu školy je zakázána jízda na kolech a koloběžkách, stejně jako používání 

jiných sportovních prostředků (skateboardy, longboardy, kolečkové brusle, apod.). 

16) Při ztrátě klíče od mříží kolárny dojednat s pověřeným pracovníkem školy 

(provozovatele) vydání náhradního klíče a následné sankční úhrady. 

17) Respektovat provozní dobu kolárny – mimo uvedené časy prostory kolárny nepoužívat. 

18) Respektovat pravidla provozu na pozemních komunikacích především při příchodu a 

odchodu. 

19) Informovat se o aktuálních opatřeních k provozu kolárny na webu školy (provozovatele) 

– www.skolajarov.cz. 

 
Čl. 5 Povinnosti provozovatele 

 

1) Vykonávat správu kolárny v souladu s její funkcí a zajišťovat její bezproblémový provoz. 

2) Dbát na dodržování provozního řádu kolárny všemi uživateli. 

3) Informovat včas uživatele o všech důležitých opatřeních z hlediska provozu kolárny. 

4) Řešit včas případné problémy uživatelů spojené s provozem kolárny (v případě hlášené 

ztráty či poškození uloženého kola, koloběžky nebo sportovního prostředku v součinnosti 

s uživatelem příp. zákonným zástupcem žáka). 

 
Čl. 6 Závěrečná ustanovení 

 

1) Tento provozní řád školního úložiště kol, koloběžek a dalších sportovních prostředků 

Střední odborné školy Jarov je závazný pro všechny uživatele kolárny, žáky školy a 

pracovníky školy (provozovatele). 

2) Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto provozního 

řádu a nerespektování pokynů pracovníků školy (provozovatele). 

3) V případě nerespektování provozního řádu nebo pokynů pracovníků školy 

(provozovatele) má provozovatel právo uživatele z kolárny vykázat, případně mu odebrat 

klíč a zakázat mu další využívání kolárny. 

4) Na používání kolárny nemá žádný z žáků školy ani zaměstnanců školy vymahatelný 

právní nárok. 

5) Tento provozní řád školního úložiště kol, koloběžek a dalších sportovních prostředků 

Střední odborné školy Jarov (kolárny) je zveřejněn vyvěšením u vstupu do kolárny 

v prostoru školy, dále v elektronické podobě v PC ve vestibulu školy a také ve formě 

umožňující vzdálený přístup na webu školy - www.skolajarov.cz. 
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6) Tento provozní řád školního úložiště kol, koloběžek a dalších sportovních prostředků 

Střední odborné školy Jarov nabývá účinnosti dnem zveřejnění. 

 
Přílohy: 

 

1. Registrační formulář 

 

 

V Praze dne 28. 4. 2015 

 

 

 

              Mgr. Miloslav Janeček 

                       ředitel školy 
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Příloha č. 1 – Registrační formulář 

 

Registrační přihláška k možnosti užívat školní úložiště kol, koloběžek a dalších sportovních 

prostředků Střední odborné školy Jarov („kolárnu“) 

 

 Školní rok: …………………………………….   Registrační číslo: ……………………………………….. 

 

Žadatel 

 

Jméno: …………………………………………………… Příjmení: ……………………………………………………. 

 

Datum narození: ……….................. Bydliště: ……………………………………………………………………… 

 

Tel.: ………………………..……………..  E-mail: ………………………………………….……………………….. 

 

Třída: ………..……........  Obor: ……………..………………………………………………………………….. 

 

Třídní učitel: …………………………………………………………………………. 

 

Mám zájem využívat školní úložiště kol, koloběžek a dalších sportovních prostředků Střední 

odborné školy Jarov (školní kolárnu) pro bezpečnější uložení mnou užívaného kola, koloběžky 

nebo jiného sportovního prostředku. Potvrzuji, že jsem obeznámen/-a s řádem školní kolárny, 

jemu rozumím a jsem schopen/-a se jím řídit.  

S podmínkami uvedenými v řádu kolárny bezvýhradně souhlasím. 

V případě uvedení nesprávných údajů ohledně identifikace mé osoby (uživatele školní 

kolárny) si jsem plně vědom/-a, že mé jednání by mohlo být považováno za podvodné, s 

možnými právními důsledky. 

 

 

V Praze dne …………………….. 

 

 

 

Podpis žadatele: ………………………………………………………………… 

 

 

 


