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1. Úvod
Uzamykatelné šatní boxy jsou používány za účelem uložení svrchního oděvu
a obuvi žáka po dobu pobytu v budově teoretické výuky SŠ-COPT Uherský
Brod (Sv. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod).
Každý žák má přidělen jeden box, který je opatřen dostatečným množstvím
větracích otvorů, jenž zajišťují přirozené odvětrávání boxu a také dochází
k umožnění usychání případně zmoklých svrchních oděvů.

2. Složení šatního boxu
Každý šatní box se skládá z následujících dílů (jednotlivé díly jsou popsány
odspodu):


odkapávač na boty



1 háček na svrchní oděv



1 věšák na svrchní oděv

Číslo boxu je žákům přiděleno na začátku školního roku třídním učitelem,
který číslo zapíše do seznamu třídy.
3. Povinnosti žáka


ukládat si povolené osobní věci jen do boxu, který mu byl přidělen; žák
si nesmí svévolně vyměnit box,



předat druhý klíček od boxu třídnímu učiteli,



z hygienických důvodů uložit pouze jeden svrchní oděv (bunda, kabát),



z hygienických důvodů uložit pouze jedny boty,



z hygienických důvodů není dovoleno ponechat v boxu oblečení do
tělesné výchovy déle než do konce vyučování; žák si odnese oblečení do
tělesné výchovy po ukončení výuky domů nebo na internát,



ponechat v boxu po ukončení výuky pouze přezůvky,



žák nesmí uskladňovat v boxu věci, které nejsou určeny k práci ve
škole,



žák má přísný zákaz ukládat v boxu nože, zbraně či jejich částí, dále
alkohol, drogy, cigarety, elektronické cigarety nebo ostré předměty,



je přísně zakázáno polepovat nebo popisovat box zvenku a zevnitř,



žák je povinen před hlavními a vedlejšími prázdninami vyklidit box,
žák je taktéž povinen vyklidit box v případě opravy nebo úklidu boxu,



v případě ztráty klíče od boxu je žák povinen si na své vlastní náklady
nechat vytvořit duplikát klíče (klíč je k dispozici u třídního učitele),



žák je povinen na žádost pedagogického pracovníka bez prodlení
otevřít box za účelem kontroly plnění této směrnice. V případě, že žák
odmítne otevřít box, vyvstane důvodné podezření porušení této
směrnice.

V

tomto

případě

může

pedagogický

pracovník

za

přítomnosti dalšího svědka otevřít box náhradním klíčem.

V případě poničení šatního boxu je žák povinen uhradit náklady spojené
s opravou boxu nebo uhradit koupi nového boxu.
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