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Provozní řád šatny ZŠ 

 

 

Tento provozní řád je vypracován jako příloha provozního řádu školy. Je manuálem pro co 

nejvyšší zajištění bezpečnosti ţáků, pedagogů i hmotného majetku školy. 

 

1. Ranní dozor: 

Hlavní vchod školy se odemyká v 7:00 hodin. Rodiče s dětmi vstupují do průjezdu, kde 

jsou zamčeny dveře do šaten. Zde je umístěn zvonek, na který kaţdý přicházející rodič 

zazvoní. Dozorující pedagog je povinen kukátkem zkontrolovat příchozího, který je 

následně vpuštěn do prostoru šatny. Dveře spojující průjezd se šatnou se vţdy zamykají. 

Po ukončení ranního dozoru v 8:00 je dozorující pedagog povinen uzamknout hlavní 

vchodové dveře i dveře spojující průjezd se šatnou. 

 

2. Odchod žáka v průběhu vyučování: 

Pokud ţák přichází nebo odchází v průběhu vyučování, je rodič povinen prozvonit 

třídního učitele na osobní telefon při příchodu k hlavnímu vchodu. Ten jde následně 

osobně nebo prostřednictvím asistenta pedagoga odemknout spojovací dveře i hlavní 

vchod do budovy školy. Při vstupu rodiče do šatny třídní učitel nebo as. pedagoga zamkne 

spojovací dveře.  Po odchodu rodiče, zákonného zástupce nebo pověřené osoby třídní 

učitel nebo asistent pedagoga uzamkne hlavní vchod i spojovací dveře. 

 

3. Polední dozor: 

Polední dozor odemyká v 11:40 hodin hlavní vchod školy. Spojovací dveře zůstávají 

zamčeny. Rodiče vţdy zazvoní na zvonek a dozorující pedagog, který je přítomen v šatně 

nebo její bezprostřední blízkosti odemyká. Zvonící osobu zkontroluje kukátkem. V čase, 

kdy se dítě převléká je šatna opět dozorujícím pedagogem uzamčena – odemyká se, 

jakmile je rodič s dítětem připraven k odchodu. Šatna se uzamyká v 12:30 hodin. Polední 

dozor uzamyká spojovací dveře.  
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4. Odpolední vyučování: 

Po ukončení odpoledního vyučování spojovací dveře zůstávají uzamčeny a pedagog vyčká 

na zazvonění rodiče. Vţdy kontroluje kukátkem přítomnou osobu. Po vstupu rodiče opět 

uzamkne spojovací dveře a odemyká, jakmile je rodič s dítětem připraven k odchodu. 

Znovu uzamkne spojovací dveře. Za posledním rodičem pedagog uzamkne spojovací 

dveře. 

 

5. Příchod žáků po bazéně: 

Před příjezdem ţáků do školy odemkne dozorující hlavní vchod školy v 9:15 hodin, 

spojovací dveře zůstanou zamčeny. Příchozí rodiče, kteří si zajišťují odvoz z Plovárny 

Hranice sami, zazvoní na zvonek u spojovacích dveří, následně budou dozorujícím 

pedagogem vpuštěni dovnitř. Předají dítě dozoru a odchází. Dozorující pedagog zamkne 

spojovací dveře. Ţáci a pedagogové, kteří přijedou školním autem, také zazvoní na zvonek 

u spojovacích dveří, dozor otevře a za posledním ţákem uzamkne hlavní vchod školy i 

spojovací dveře. 

 

6. Odchod žáků ze ŠD 

V průběhu chodu ŠD spojovací dveře zůstávají uzamčeny. Vychovatel při předávání ţáků 

vyčká na zazvonění rodiče. Vţdy kontroluje kukátkem přítomnou osobu. Po vstupu rodiče 

opět uzamkne spojovací dveře a odemyká, jakmile je rodič s ţákem připraven k odchodu. 

Znovu uzamkne spojovací dveře.  

      Za posledním ţákem ze ŠD vychovatel uzamyká hlavní vchod ZŠ a spojovací dveře do        

      šatny ZŠ. 

 

Rozpis pedagogických dozorů je vyvěšen na informační nástěnce v šatně ţáků a na 

informační nástěnce ve sborovně. 

 

 

 

 

 

V Hranicích 1. 9. 2020                                        ____________________ 

                                                                                              Mgr. Zdeněk Škrobánek 

                                                                                              ředitel školy 


