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PROVOZNÍ ŘÁD 
Pokyny pro žáky vykonávající službu na malé recepci 

 

 Službu vykonává jeden žák a řídí se platnými bezpečnostními a hygienickými pokyny školy. 
Místo: spojovací chodba nové budovy (krček). 

 Žáci nastupují na službu dle jmenného seznamu stanovené třídy, se kterým budou seznámeni 
vedoucím učitelem odborné praxe. Jmenný seznam bude vyvěšen na nástěnce v prostoru 
malé recepce a vložen do třídní knihy. Služba je jednodenní a postupuje dle abecedního 
seznamu určené třídy.  

 Při nepřítomnosti určeného žáka nastupuje žák pokračující v seznamu. 

 Služba nastupuje a končí dle harmonogramu: 

pondělí - pátek 

07:45 - 14:45 hod. 

 

   Povinnosti služby 
 Při nástupu do služby se žák seznámí s pokyny a povinnostmi služby a podepíše převzetí 

dokumentace na velké recepci do příslušné knihy. 

 Žák bude hlásit neuzamčené šatny okamžitě po zvonění i v průběhu celého dne vyučujícímu 
v příslušné třídě, popř. statutárnímu zástupci ředitele Mgr. Šmídovi. 

 Pečuje o klid a pořádek v prostorách šaten v průběhu celé služby. 

 Po uzamčení šaten přebírá klíče do úschovny. 

 Vydává klíče od šaten a provádí evidenci v Knize klíčů (klíče od šaten vydává až po 
podpisu žáka). Kniha klíčů je úřední záznam, žáci odpovídají za správnost zápisu  
a neporušený stav tohoto dokumentu. 

 V recepci je umístěna nástěnná skříňka, ve které jsou zavěšeny klíče od vstupních dveří do 
šaten. Klíč od skříňky si žák vyzvedne ráno společně s Knihou klíčů na velké recepci. 

 Shromažďování ostatních žáků v prostorách malé recepce není dovoleno. 

 Žák nesmí opustit své pracoviště, po dobu konání služby, řádně si plní své povinnosti. 

 Pokud žák má závažný důvod opustit své pracoviště, odchází a požádá službu na velké 
recepci o krátké zastoupení. 

 Pokud odchází žák na oběd, střídá ho žák z velké recepce popřípadě žák z třídy, která má 
službu na malé recepci. Odchod na oběd je 11:25 hod. a příchod 12:00 hod.. 

 Zákaz používání jakýchkoli zvukových nosičů a mobilních telefonů v době přestávek. 

 Po ukončení služby žák uschová klíče od šaten do skříňky k tomu určené, tuto uzamkne a klíč 
společně s dokumentací odevzdá na hlavní recepci a podepíše předání. 

 Cizí osoby se nesmějí pohybovat v objektu školy bez doprovodu pracovníka školy. 

 Žák vykonávající službu na malé recepci nikdy do budovy nepouští žádné cizí osoby. 
Bočním vchodem vcházejí pouze žáky a vyučující naší školy. 

 Všechny neznámé a cizí osoby vstupují do budovy školy pouze hlavním vchodem.  
 

V Opavě dne 1. 9. 2022              

 

Zpracovala: Ing. Pavlína Šmachová       Mgr. Martin Ruský 

                          ředitel školy 


