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Pravidla pro používání šatních skříněk 
 
 Šatní skříňky jsou určeny k odkládání svrchního oblečení a obuvi. 

 
 Nejsou určeny k odkládání potravin, peněz, mobilních telefonů a jiných cenných věcí. 

 
 Škola zapůjčí žákovi /žákyni šatní skříňku na období jednoho školního roku, včetně kódového 

zámku. 
 

 Přestane-li žák šatní skříňku využívat (např. na konci školního roku, při odhlášení ze školy, při 
změně třídy apod.), vrátí kódovou kladku třídnímu učiteli. 

 
 Každý žák si uzamyká skříňku pomocí přiděleného kódu, který je žákovi sdělen třídním 

učitelem a to před zahájením vyučování a před odchodem ze školy. 
 

 Žák je povinen číslo kódu uchovávat v tajnosti a tím znemožnit odcizení svého majetku  
 

 V případě neuzamčení skříňky škola neodpovídá za ztrátu věcí. 

 
 Dojde-li k poškození šatní skříňky, žák bezodkladně informuje třídního učitele. 
 

 Při ztrátě nebo poškození kódového zámku žák nahlásí tuto skutečnost třídnímu učiteli. Škola 
zakoupí nový kódový zámek a zákonní zástupci žáka uhradí škole vzniklé náklady odpovídající 
pořizovací ceně nového kódového zámku. 

 

 Žák/žákyně se skříňkou zachází šetrně a udržuje v ní a kolem ní čistotu. Je zakázáno 
vylepování samolepek, popisování skříňky, vyrývání nápisů nebo obrázků. 

 
 V případě úmyslného poškození skříňky hradí viník, resp. jeho zákonný zástupce náklady na 

opravu, popř. výměnu celé skříňky. 
 

 Žák umožní v odůvodněných případech prohlídku skříňky zaměstnanci školy (např. při kontrole 
její čistoty, provozuschopného stavu apod.). 

 
 Zákonní zástupci mají možnost provádět kontrolu obsahu šatní skříňky při konzultačních 

hodinách, třídních schůzkách nebo podle domluvy s třídním učitelem. 
 

 Před podzimními, zimními, jarními a velikonočními prázdninami žáci vyklidí skříňky a nechají je 

otevřené pro provedení úklidu. Kontrolu vyklizení provedou třídní učitelé. Uzamčený kódový 
zámek žáci nechají v otevřených dvířkách skříňky. Je zakázáno, odnášet kódové zámky domů.   

 
 Třídní učitelé před hlavními prázdninami zajistí, aby byla každá šatní skříňka otevřena a 

opatřena uzamčeným kódovaným zámkem v šatních dvířkách. Třídní učitelé devátého ročníku 
zajistí, podle pokynu zástupce ředitele, předání šatních skříněk se zámky třídním učitelům 
budoucího šestého ročníku. 

 
 V případě nedodržování pravidel pro používání šatních skříněk bude žákovi, podle závažnosti 

přestupku, uděleno některé z výchovných opatření. 

 

 


