ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. K. TYLA, PÍSEK
Tylova 2391, 397 01 Písek

PROVOZNÍ ŘÁD ŽÁKOVSKÝCH ŠATEN
1. Pro vchod do školy (šaten) slouží žákům vchod č.2 prostřední. Pro odchod ze školy (šaten) slouží žákům
vchod č.3 pravý. Vchody jsou vybaveny elektronickým vrátným. Žáci pomocí čipu označí svůj příchod do školy
a odchod ze školy.
2. Rodičům a návštěvníkům školy není umožněno přicházet do školy (šaten) tímto vchodem s výjimkou měsíce září
v 1. třídách. Na děti čekají rodiče před budovou. V období říjen-listopad fungují v šatnách tzv. strážní andělé,
dobrovolníci z 9. tříd, kteří žákům z nižších tříd pomáhají.
3. Rodiče a návštěvy vstupují do školy hlavním vchodem č.1 (levý), nahlásí se přes elektronický vrátník
v kanceláři školy.
4. Žáci vstupují do šaten ráno od 7:40 hod. vchodem do šaten. V té době je u vchodu přítomen pan školník. Za
pozdní příchod do školy je považován příchod po 7:55, kdy má být žák již na svém místě připraven na
vyučování. Opakované pozdní příchody do školy jsou evidovány a postihovány dle školního řádu.
5. Tento vchod používají žáci i v případě, že přicházejí do školy dříve od 6:00 hod. do školní družiny a do školního
klubu nebo od 6:50 hod. v případě, že vyučování začíná nultou vyučovací hodinou od 7:05 hod., v tom případě
na ně u východu ze šaten čekají vyučující, kteří nad žáky konají dozor a odvádí je do třídy.
6. Vchod do šaten je otevřen do 7:30 hod. V době 7:30-7:40 je přístup do školy tímto vchodem znemožněn.
7. Pokud začíná vyučování některé z tříd až v 8:55 hod., používají žáci k otevření dveří elektronického vrátného.
V případě, že tito žáci navštěvují školní družinu, přijdou do 7:55 hod.
8. Je zakázáno vchod i východ zakládat či jinak zabezpečovat proti uzavření. Vchod i východ se uzamykají po
skončení provozu školní družiny a klubu.
9. Polední přestávka slouží k odpočinku před odpoledním vyučováním. Žáci ji mohou trávit také ve školní šatně,
kde je zajištěn dozor.
10. Odcházet a přicházet vchodem č. 1 (hlavní vchod levý) je žákům zakázáno.
11. Před vstupem do šaten si žáci řádně očistí obuv na rohožkách.
12. Zajištění hygienických podmínek pro pobyt ve škole vyžaduje, aby se žáci při vstupu do školních budov
přezouvali. Jako přezůvky žáci nosí zdravotně nezávadnou vhodnou obuv. Doporučeny jsou pantofle a bačkory.
Kvůli problémům s údržbou podlahových krytin není dovoleno nosit přezůvky s tmavou podrážkou. Kontrolu
provádí třídní učitelé.
13. Své osobní věci a oblečení včetně pokrývek hlavy si žáci ukládají v šatnových skříňkách a odpovídají za jejich
uzamčení a za pořádek v nich. Zámek si pořizují na vlastní náklad. Vyučující mohou provádět kontroly skříněk
za přítomnosti žáků. Za jinde odložené nebo nezabezpečené osobní věci žáků škola neodpovídá, rovněž
pojišťovna nehradí případnou ztrátu. Pro odložení osobních věcí a učebních pomůcek lze použít skříňky ve
třídách.
14. Ztrátu, poškození nebo odcizení osobních věcí poškozený ihned oznámí třídnímu učiteli a vedení školy. Jsou
informováni rodiče a domluven další postup. Šetření vzniklé škody probíhá ve spolupráci s Policií ČR.
15. Nalezené věci jsou uloženy u školníka, ve skříňce nálezů před šatnami nebo v kanceláři školy.
16. Na konci školního roku (nebo při odchodu žáka ze školy v průběhu roku) předá žák svou šatnovou skříňku řádně
uklizenou a vyčištěnou třídnímu učiteli. Ten provede fyzickou kontrolu a nahlásí školníkovi případné zjištěné
závady.
17. Zjistí-li žák závadu nebo poškození skříňky, ihned to nahlásí přítomnému dozoru, školníkovi nebo třídnímu
učiteli. Úmyslné či nedbalostní poškození skříňky je žák povinen uhradit.
18. V šatnách udržují žáci pořádek. Je zakázáno manipulovat s výzdobou a sedat na kryty topení.

V Písku dne 1. 9. 2016

…………………………………
Zdeněk Zoch
školník

…………………………………………………
Mgr. Bc. Pavel Koc
ředitel školy

