
 

Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace 

Žižkov 300, Senice na Hané   

 SMĚRNICE K UŽÍVÁNÍ ŠATNÍCH SKŘÍNĚK 
Číslo jednací   Spisový znak   Skartační znak   ZSSnH073/2016/Pru                   2. 1            S5 

Vypracoval: Mgr. Kateřina Prucková, ředitelka školy  

Schválil: Mgr. Kateřina Prucková, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne 4. 3. 2015 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 4. 3. 2015 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 4. 3. 2015 

 

 
1. Každý žák, kterému je přidělena šatní skříňka, si zakoupí zámek s dvěma klíči. Klíče označí číslem 

skříňky a odevzdá panu školníkovi. Klíč mu bude vrácen po skončení užívání skříňky. 

2. Při ztrátě klíče zajistí žák nový klíč nebo nový zámek. 

3. Pokud žák zapomene klíč od zámku, požádá pana školníka o otevření skříňky náhradním klíčem. Klíč 

okamžitě panu školníkovi vrátí, skříňku v onen den nechává otevřenou a cenné věci si může uložit ke 

spolužákovi do zamčené skříňky nebo k třídnímu učiteli. 

4. Ve skříňce udržuje pořádek, který bude pravidelně 1x měsíčně kontrolován třídním učitelem nebo po-

věřenou osobou. 

5. Před jarními a letními prázdninami žáci skříňky vyklidí a nechají otevřené dveře.  

6. Během oběda žáci odkládají aktovky na lavičky v šatnách nebo do skříněk, a to velice šetrně. 

7. Do skříněk si žáci ukládají všechny své cenné věci, aby zabránili jejich ztrátě v průběhu dne (např. 

mobily, peníze, šperky apod.).  

8. Jakékoliv vnější či vnitřní úpravy skříněk (polepování, popisování apod.) jsou přísně zakázány! 

9. Je přísně zakázáno nechávat ve skříňce potraviny! 

10. Pokud žák svým chováním bude šatní skřínky ničit, bude mu skřínka odejmuta a oblečení si bude od-

kládat na vyhrazené místo. Za poničení se považují jakékoliv formy způsobené nešetrným zacházením 

a záměrným ničením (např. odlupováním dýhy, čmáráním, vrypováním apod.) Zákonný zástupce žáka 

uhradí veškeré náklady spojené s opravou skříněk a uvedením do původního stavu. Bez opravy skří-

něk nebude žákovi vydáno vysvědčení. 

11. Žáci jsou povinni okamžitě ohlásit jakékoliv závady nejen na své skříňce, ale i na skříňkách ostatních! 

12. Ve skříňkách žáci nenechávají mokré věci (deštníky, bundy apod.), boty odkládají na kovovou mříž  

ve skříňce. V zimním období nedávají do skříněk boty od sněhu dříve, než si je řádně očistí před 

vstupem do školy. 

13. Na tělocvik je vhodné mít látkový pytlík nebo tašku na zavěšení. 

14. Žáci v prostorách šaten dbají na svou bezpečnost a šetří majetek jim svěřený. 

 

 

 

 

V Senici na Hané 4. 3. 2015   …………………………………………… 

Kateřina Prucková, ředitelka školy 

 

 


