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METODICKÝ POKYN ŘEDITELE  

ze dne 12.3. 2013 
  

Postup při zajištění věcí žáků v šatně před krádeží 
 

I. Uzamykaní šaten 

 

a) Šatny se zamykají v 8:00 hod. a otevírají na konci vyučování. 

b) V době po ukončení vyučování a provozu školní družiny zůstává šatna otevřená. Za věci 

které v šatně zůstanou po vyučování škola neručí. Žáci, kteří si věci v šatně nechávají po 

vyučování tak činí na vlastní nebezpečí. 

 

II. Způsob kontroly ranního zamykání šaten 

 

a) Při zahájení 1. vyučovací hodiny se každý vyučující zeptá šatnáře ve třídě ve které právě 

vyučuje, jestli je třídní šatna zamčená.  

b) Pokud šatna zamčená není, neprodleně pošle šatnáře šatnu zamknout 

c) Pokud se šatnář omlouvá, že zapomněl klíče, pošle jej vyučující do kanceláře k paní 

školnici nebo k zástupci ředitele, aby si klíč vypůjčil a šatnu zamknul. 

d) Pokud šatnář chybí, zajistí vyučující uzamčení šatny postupem uvedeným v bodě c). 

e) V průběhu první vyučovací hodiny zajistí namátkovou kontrolu uzamčení šaten pověřené 

paní uklízečky. V případě, že zjistí neuzamčenou šatnu upozorní na skutečnost danou 

třídu a vyučující postupuje dle bodu b),c),d). 

 

III. Způsob uzamykání šatny v průběhu vyučování 

 
a) Za uzamčení šatny zodpovídá vyučující, který s třídou odchází ze školy, nebo se vrací se 

třídou zpět do školy. 

b) Šatna se odemyká za přítomnosti vyučujícího a za jeho přítomnosti se i zamyká. 

c) V případě, že v šatně zůstávají nějaké věci, je vyučující povinen zajistit zamknutí šatny i 

při odchodu na TV, plavání nebo jiné akce mimo školu v době vyučování. 

 

IV. Způsob odemykání šatny na konci vyučování 

 

a) Po zvonění odvádí vyučující třídu do šatny, šatnář jde s nimi a otevírá šatnu před žáky. 

b) Učitel odvádějící třídu upozorňuje žáky, že za věci zanechané v šatně po zvonění škola 

neručí. 

c) Je zakázáno posílat šatnáře do  šatny před zvoněním, aby otevřeli šatnu a pak se vrátili 

s klíčem do třídy. Šatna tak zůstává bez dozoru a věci se mohou ztratit. 

 

 

 

V Krnově dne 12.3. 2013 

         Karel Handlíř 

         ředitel školy 


