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Pravidla pro používání školní žákovské šatny 
 

Žákovská šatna je určena výhradně na přezouvání obuvi a ukládání oblečení v době příchodu nebo 
odchodu ze školy. Tato doba je daná rozvrhem výuky, ŠD a kroužků každého žáka nebo termíny konání 
školních akcí. Mimo tuto dobu vstupují žáci do šatny jen s předchozím souhlasem učitele. 
 

Ve školní šatně jsou všichni žáci povinni dodržovat tyto následující pokyny: 
 

- před vstupem do šatny si důkladně očistit obuv (v zimě omést od sněhu); 
- v šatně se mohou žáci zdržovat pouze za účelem převlečení a uložení nebo vyzvednutí svých věcí 

ze skřínky (oblečení, obuv); 
- všechny věci si žáci ukládají pouze do přidělené skřínky; 
- za věci neuložené v uzamčené skřínce nenese škola odpovědnost; 
- v šatně se žáci pohybují pouze v prostoru, kde je jejich přidělená skřínka; 
- skřínku si každý zamyká vlastním zámkem, náhradní klíč si může uložit u svojí TU; 
- venkovní obuv patří pouze na spodní mřížku skřínky; 
- dveře skřínky se otevírají pouze tak, aby nepoškodily vedlejší skřínku nebo zeď; 
- v případě ztráty či zapomenutí klíče žák okamžitě informuje pedagoga vykonávajícího dozor nebo 

TU, u kterého má uložen náhradní klíč; 
- v šatně jsou všichni povinni udržovat pořádek a čistotu, také vnitřek skřínky si žák udržuje 

v čistotě a v případě znečištění ji sám umyje (otře vlhkým hadrem); 
- všechny odpadky patří pouze do koše nebo do nádob na tříděný odpad (jděte po stopách); 
- šetříme elektrickou energii - při odchodu z šatny zhasínejte světlo; 

 

Ve školní šatně je výslovně zakázáno: 
 

- zdržovat se v šatně v době, která k tomu není určená; 
- vlézt do skřínky, zavírat dovnitř sebe nebo ostatní; 
- ukládat do skřínky cokoliv, co by se mohlo zkazit, způsobit plíseň, poškodit skřínku nebo v ní 

uložené věci (jídlo, nápoje, chemikálie, mokré nebo znečistěné věci a oblečení, živá či mrtvá 
zvířata, odpadky, atd.); 

- ukládat do skřínky věci a předměty, jejichž donášení do školy je zakázáno školním řádem; 
- otevírat v šatně okna nebo s nimi jinak manipulovat; 
- houpat se na trubkách topení, lézt na radiátory; 
- běhat a honit se v šatně nebo mezi skřínkami; 
- stoupat na lavičky; 
- lézt jakkoliv na skřínky, věšet se na dvířka skřínek, kopat do skřínek; 
- nalepovat, psát či malovat cokoliv na skřínky zevnitř i z vnější strany; 
- brát cokoliv z cizích skřínek (nebo i vhazovat cokoliv do cizích skřínek); 
- manipulovat s cizími zámky, násilím otevírat skřínky (svoji či cizí); 

 

Další ustanovení: 
 

Třídní učitelka nebo ředitel školy mají právo zkontrolovat, jestli má žák ve skřínce pořádek a popř. co má 
ve skřínce uloženo. Tato kontrola nesmí být prováděna bez přítomnosti žáka. Výjimkou z tohoto pravidla 
jsou případy, kdy je třeba zabránit způsobení škody – např. když ze skřínky něco vytéká, dojde k požáru 
atp. a žák není v dosahu, aby mohl být přizván osobně k otevření skřínky. 
Každý, kdo zjistí porušení těchto pravidel, je povinen to ohlásit učiteli vykonávajícímu pedagogický 
dohled nebo přímo řediteli školy. 
Všichni žáci jsou povinni hlásit okamžitě také jakékoliv poškození skřínek a dalšího vybavení šaten.  
Případné poškození či zničení vybavení šatny (ať již úmyslné nebo z nedbalosti při nedodržení daných pravidel) je viník (resp. 
jeho zákonný zástupce) povinen uhradit v plné výši nebo zajistit odbornou opravu tak, aby oprava uvedla vše do původního 
stavu i funkčnosti. Pokud není oprava možná, uhradí viník náklady spojené s pořízením nového vybavení.  
Přitom je  třeba si uvědomit, že každá jednotlivá skřínka je součástí bloku celkem 6 skřínek a případná  
náhrada škody se tak vztahuje na celý tento šatnový blok. 
 

Nedodržení výše uvedených pravidel bude trestáno dle školního řádu. 
 

V Chrašticích dne 23.2.2011 
                                            Mgr.Karel Derfl, ředitel školy 


