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Provozní řád školních šaten 
 

 

 

Vzhledem k nutnosti dodržovat příslušné hygienické předpisy se musí všichni žáci po 

příchodu do školy přezouvat do otevřené obuvi a boty, případně i oděvní svršky, které 

v průběhu vyučování nepotřebují (bundy, kabáty, čepice, apod.) odložit v určené skříňce 

v šatně příslušné třídy v suterénu školní budovy. 

 

 

- Žáci přicházející do školy hlavním vchodem (hlavní vchod do celého areálu) a hned za 

posuvnými dveřmi jdou pravým schodištěm dolů do suterénu budovy, kde se 

nacházejí šatny. Po přezutí a odložení svršků pokračují dále chodbou až k dřevěným 

dveřím, kterými vcházejí do budovy školy teorie.  

- Žáci jsou povinni vcházet do budovy školy hlavním vchodem pouze přes školní šatny. 

- Provozní doba šaten je od 7:30 hod. do 16:40 hod.  

- Žáci do šaten vstupují ukázněně, v řádně očištěné obuvi. 

- Žáci se řídí pokyny dozírající osoby, zdržují se v šatnách po dobu nezbytně nutnou. 

- V prostorách šaten konají službu školník a určený pedagog.  

- Po příchodu do šaten si žáci odloží svrchní oděv a přezují se do přezůvek. Za 

přezůvky nejsou považovány tenisky ani jiná cvičební obuv. Pohyb žáků ve školní 

budově v uzavřené obuvi je zakázán.  

- Šatny slouží pro odkládání obuvi a svrchního ošacení žáků. 

- Jedna skříňka s daným číslem je určena pro jednoho žáka. (Žáci jedné třídy mají 

skříňky přiděleny pohromadě v jedné určené části šaten.) 

- Jakékoliv sdílení šatní skříňky s jiným žákem školy je zakázáno.  

- Každý žák si opatří na vlastní náklady odpovídající visací známek k zajištění 

bezpečného uzavření skříňky. Tento visací zámek musí mít průměr drátu oka 7 

milimetrů. 

- Visací zámek žáka určený k uzamčení propůjčené šatní skříňky nesmí umožňovat 

otevření šatní skříňky bez použití destrukčního násilí, tj. průměr drátu oka visacího 

zámku musí být 7 milimetrů. 

- Žáci jsou povinni nosit si svůj klíč od visacího zámku své šatní skříňky a tento svůj 

klíč chránit před zneužitím. 



 

2 

 

 
 

 

   

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

 

- Jeden klíč od visacího zámku ke své šatní skříňce je žák povinen odevzdat svému 

třídnímu učiteli. 

- V případě ztráty klíčů nebo poškození uzavírání si žáci na vlastní náklady pořizují 

nový odpovídající visací známek.  

- V případě násilného odstranění uzavírání (na žádost žáka) bude přítomen vedle 

školníka třídní učitel nebo jiný pedagog. 

- Šatní skříňky jsou žákům propůjčeny školou po celou dobu jejich studia, přičemž 

zůstávají v majetku školy a žáci jsou povinni se dle uvedeného k majetku chovat. 

- Žáci udržují skříňku v pořádku a využívají ji tak, aby nedošlo k jejímu poškození, 

nepřemisťují skříňky, nemění čísla šatních skříněk.  

- Není dovolena jakákoliv manipulace s šatní skříňkou jiného žáka. 

- Lepení fotografií, obrázků či textu či jakékoliv popisování a označování šatní skříňky, 

laviček a prostor šaten žáky bude považováno za poškození majetku školy a porušení 

školního řádu. 

- Skříňky jsou určeny k uložení obuvi a svrchního oděvu nikoliv k přechovávání 

cenností, elektroniky, šperků, peněžní hotovosti, potravin a věcí nesouvisejících 

s výukou. 

- Škola odpovídá pouze za věci, jejichž uložení v šatní skříňce je obvyklé, tj. škola ručí 

pouze za: obuv, bundu, kabát, šálu, rukavice a čepice. 

- Škola neodpovídá za ostatní odložené věci mimo věcí uvedených v předchozím bodě. 

- Pokud si žák školy neodloží uvedené věci (obuv, bundu, kabát, šálu, rukavice, čepici) 

v šatně, dopouští se porušení Školního řádu a škola neodpovídá za ztrátu těchto věcí, 

které nebyly řádně odloženy a zabezpečeny v určeném prostoru – školní šatní skříňky. 

- V průběhu vyučování není žákům vstup do šaten povolen. 

- Žáci udržují pořádek ve své skříňce, ale i v celé šatně a nepoškozují skřínky druhých. 

- V případě, že dojde k poškození skříňky, žáci bezprostředně po tomto zjištění nahlásí 

závady školníkovi a třídnímu učiteli nebo vedoucímu učiteli či zástupci ředitele. 

- Škola si vyhrazuje právo kontrolovat obsah skříňky za přítomnosti žáka, školníka a 

třídního učitele či jiného pedagoga. 

- Škola není odpovědná za věci žáků odložené ve školních skříňkách v případě živelné 

pohromy (např. požáru). 
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- Škola není odpovědná za věci žáků odložené ve školních skříňkách v případě, kdy je 

věc zničena v důsledku své podstaty nebo v případě, že šatní skříňka není řádně 

uzamčena. 

- Na konci školního roku nebo při ukončení studia na škole předávají žáci skříňku 

vyklizenou, čistou a bez visacího zámku. 

- V šatnách je nutno udržovat pořádek. 

- Žáci se v prostorách šaten dále řídí Školním řádem. 

- Za seznámení žáků s tímto provozním řádem školních šaten a jeho dodržování 

odpovídá třídní učitel. 

 

 

Tímto Provozním řádem školních šaten Střední odborné školy Jarov, který nabývá 

účinnosti dne 1. září 2017 se ruší předchozí Provozní řád školních šaten ze dne 1. září 2011. 

 

 

 

 V Praze dne 1. 9. 2017 

 

 

 

 

                Mgr. Miloslav Janeček 

                   ředitel školy 


