
Směrnice o pořízení a uŽívání Šatních skříněk
v objektu Základní Školy, Ostrava — Porubä, Porubská
příspěvková organizace

831,

ĺ. Šatní skříňky jsou majetkem Sdružení přátel Základní školy Ostrava — Poruba,' Porubská 83 l.
2. Skříňka je od výrobce projektována pro 2 žáky (1dvířka = 2 žáci) a obsahuje:

2 x věšák, lx police nahoře, lx police dole, 3x klíč.
3. Vzhledem k malé prostorové kapacitě Škola preferuje variantu obsazení jedné Skřííík"u

dvěmi žáky. Ve výjimečném případě lze obsadit jednu skříňku jedním žákem (viz. bod 7).
4. O přidělení Šatní skři'ňky, rozmístění a obsazení Žáky rozhoduje vedení školy.
5. Rodiče hradí náklady na základní údržbu a opravy šatní skříňky. Částka je pevně stanovená,

jedná se o jednorázový poplatek platný do konce školní docházky, tj. do 9.třídy. Částka je
nevratná.
Pouze v případě, že žák vrátí Šatní skříňku do l měsíce od převzetí, vrací se mu celá zaplacená
částka.

6. Každý žák po zaplacení obdrží jeden klíč, třetí klíč je umístěn na vrátnici školy.
7. Poplatky za šatní skříňku:

Šatní skříňka: l skříňka - 2 žáci platí každý žák 300,- kč
1 skříňka - 1 žák 600,- Kč

8. Poplatek se hradí v kanceláři školy, po zaplacení bude vystaven příjmový doklad a předán klíč.
9. Skříňka slouží k odkládání oděvů, obuvi a oblečení na výuku tělesné výchovy, popřípadě

učebnic.
Ve skříňce je zakázáno ukládat cenné věci, peníze, mobilní telefony, jídlo a pití a věci, které by
mohli ohrozit bezpečnost žáků (způsobit úraz, požár, hygienické ohrožení atd.)

10. Šatní skříňku udržují žáci v pořádku a čistotě a jsou povinni ji udržovat uzamčenou.
11. O přestávkách vstupují žáci do prostor Šatních skříněk pouze se svolením třídního učitele.
12. Veškeré závady žák řeší ve spolupráci s třídní učitelkou, školnicí nebo údržbářem. Pokud žák

zjistí, že je některá ze skříněk poškozená, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu
nahlásit Školnici, třídní učitelce, případně v kanceláři školy.

13. Poškodí-li žák skříňku úmyslně, je povinen odstranit závady na vlastní náklady.
14. Násilné otevření skříňky po ztrátě klíče může provést pouze údržbář za přítomnosti žáka.
15. V případě ztráty či zničení klíče je žák povinen tuto skutečnost ihned nahlásit školnici.
16. Výrobu a úhradu duplikátu klíče je žák (rodič) povinen si zajistit, po zapůjčení klíče z vrátnice,

na vlastní náklady.
17. Na konci školního roku každý žák skři'ňku vyklidí a nechá ji odemčenou. Během hlavních

prázdnin zůstane skříňka prázdná. Žáci 9.tříd a žáci odcházející na jinou školu odevzdají klíč
třídní učitelce.

V Ostravě - Porubě 30.8.2010


