
Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres 

Bruntál 
 

1.6.1 – 4. platová třída 

 

Pracovní náplň: školník 
 

1. Pracovní náplň 

Samostatné provozní zajištění chodu škol a šk. zařízení. 

 

2. Je přímo podřízen hospodářce školy 

 spolupracuje se zřizovatelem při správě jejich majetku; 

 odpovídá za řádný chod škol a šk. zařízení po provozní stránce, obsluhuje technická 

zařízení (rozvod ÚT, elektřiny, plynu ve smyslu vyhlášek 186/91, 50/78, ČSN 343 100 

a 343 108). 

 

3. Základní povinnosti 

 odpovídá za pořádek v technických prostorách (sklep, půda, sklady, areál a okolí školy 

a školských zařízení atd….), je povinností projít každé ráno před otevřením školy 

areál zda někde neleží odpadky, či nebezpečný materiál; 

 každý den před ukončením pracovní doby provede kontrolu svěřených budov, na 

případné závady misí okamžitě upozornit a navrhnout opatření k nápravě; 

 v případě náhlého zhoršení počasí (prudký déšť, silný vítr, sněžení) má za povinnost 

neprodleně projít školy a zařízení a včasným zásahem předejít zbytečným škodám; 

 jedenkrát ročně (na závěr školního roku) ve spolupráci s technikem BOZP projde 

důkladně všechny školy a zařízení, výsledkem této kontroly bude písemná zpráva  

o zjištěných závadách, doplněná návrhy a harmonogramem na jejich odstranění, které 

předá ředitelce školy; 

 umožní vstup do škol a školských zařízení pracovníkům provádějícím údržbu, opravy 

a revize, zajistí podmínky pro jejich práci, kontroluje jejich činnost, při jejich 

ukončení podá okamžitě zprávu přímé nadřízené; 

 provádí celkovou údržbu areálu školy (sekání trávy, odvoz trávy, úklid areálu, úklid 

sněhu, úklid odpadků….); 

 zajišťuje pořádek a bezpečný chod kotelen školy a školského zařízení, okamžitě hlásí 

nutnost opravy, či odstavení provozu kotelny; 

 zajišťuje celoroční pořádek ve všech svěřených prostorech školy, školských zařízení a 

areálu; 

 každý den v období topné sezóny zajišťuje ranní kontrolu teplot v místnostech, které 

jsou k tomu určeny, a provede záznam těchto teplot a oznámí své přímé nadřízené  

a podle jejich pokynů provádí další kroky; 

 je povinen používat pracovní a ochranné pomůcky; 

 je povinen reagovat na vyzvánění pracovního mobilního telefonu; 

 zajišťuje odvoz obědů do mateřské školy; 

 dohled v době po ukončení dopoledního vyučování a začátku odpoledního vyučování 

v šatnách školy (13.00 do 13.50, každý den); 



 je povinen každé ráno nahlásit přímé nadřízené svou denní pracovní náplň  

a pracoviště, na kterém se bude pohybovat, dále na konci pracovní směny předá přímé 

nadřízené sešit o každodenní činnosti. 

 

4. Úklid a údržba 

 provádí drobné opravy a úpravy na majetku školy (opravuje a vyměňuje zámky, 

opravuje a vyměňuje lavice a židle, vyměňuje žárovky a zářivky, u hospodářky školy 

podává požadavky na všechny potřebné náhradní díly a materiály nutné k provádění 

drobných oprav, větší opravy nahlásí přímo ředitelce školy) tyto opravy zaznačí a 

pokud se jedná o učebny do sešitu učeben, MŠ, ŠD. 

 závady, které lze provede okamžitě a pokud je nutné objednat službu, nahlásí toto 

neprodleně přímé nadřízené; 

 provádí údržbu chodníku a areálu školy v zimním období (o této údržbě provádí 

písemné záznamy), u hospodářky školy nahlásí objednání posypového materiálu; 

 

5. Kontrola 

 sleduje čerpání energií (elektrické energie, plynu, vody, zajišťuje každý poslední 

měsíc odečet všech energií, který předá hospodářce školy, provádí kontrolu, aby 

nedocházelo k plýtvání s těmito energiemi); 

 kontroluje a značí teplotu ve všech objektech školy a toto provádí každý den v období 

topné sezóny, provádí regulaci tepla; 

 provádí ranní dozor v šatnách v základní škole a dohlíží na pořádek v těchto 

prostorech; 

 kontroluje čistotu osvětlení v budovách i venkovních; 

 po ukončení a před zahájením topné sezóny provede vždy kontrolu zařízení, odevzdá 

k podpisu provozní deník těchto zařízení přímé nadřízené, provede úklid; 

 kontroluje umístění informací ve škole (označení tříd, místností, budovy škol  

a školského zařízení, kanceláří, kabinetů, skladů, všech místností) a toto označení 

odpovídá platné legislativě; 

 

6. Péče o majetek, ekonomická a pracovně právní oblast 

 soustavně sleduje a vyhodnocuje technický stav budov, pozemků, provádí nápravná 

opatření, navrhuje řešení problémů a o tomto stavu provádí písemné záznamy, které 

předává ředitelce školy; 

 vyvěšuje a udržuje v pořádku státní vlajku; 

 zúčastňuje se školení a prověrek BOZP; 

 výkon práce vykonává v souladu s platnými předpisy; 

 

PRACOVNÍ DOBA: od 6,30-15,00 hodin, tuto docházku zaznamenává do knihy docházky, 

každé opuštění pracoviště  oznámí ředitelce školy (v době její nepřítomnosti jejímu zástupci) 

a vše napíše do knihy docházky. 

 

DENNÍ ČINNOST 

 Každý den otevře žákům vedlejší vchod školy v 7:10 hodin a provádí dozor nad žáky 

do 7:30 hodin, dokud žáci dle řádu školy neodchází do tříd. 

 Provádí průběžně kontrolu škol a školských zařízení, zjištěné drobné závady odstraní 

ihned, větší oznámí ředitelce školy a navrhne způsob opravy a s hospodářkou školy 

provedenou objednávku této služby. 



 Odpovídá za úklid areálu (nepořádek, odpadky u kontejnerů, údržba trávníků  

a dřevin). 

 O každodenních činnostech provádí záznam, který projedná s přímou nadřízenou a na 

základě zjištěného stanoví týdenní plán činnosti. 

 

MĚSÍČNÍ ČINNOST 

 Provede odečty všech energií a tyto údaje předá hospodářce školy. 

 Provádí kontrolu střech, okapů a svodů. 

 

 

 

V Jindřichově dne 1. 10. 2013    

 .............................................. 

       Mgr. Zlata Steuerová 

       ředitelka školy 

 

 

 

Převzal/a:........................................... 


