
 

Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
 

OPATŘENÍ 

v rámci důkladnějšího zabezpečení školní budovy 
3. 10. 2016 jsme nechali nainstalovat kamerový systém, který je umístěn u hlavního vchodu 

do budovy. Vstupní dveře jsou opatřeny zámkem s elektronickým systémem, takže vstup 

zvenčí bez zazvonění na některý ze zvonků by neměl být možný. Každého takto příchozího 

návštěvníka, který vstupuje do budovy školy, je možné vidět právě díky kameře. Každý, kdo 

vstupuje do budovy, musí zazvonit na příslušné pracoviště, ohlásit se jménem a jednat pouze 

s tím pracovníkem, na kterého zvonil.  

Každý, kdo bude vpuštěn do školní budovy, bude dbát na to, aby s ním do budovy 

nevstoupil žádný člověk, který se předem neohlásil. 

Od 7.10 –7.30 hodin, když přicházejí žáci do školy, dohlíží na vstup školník nebo jiná 

pověřená osoba, aby do objektu nevstoupily neznámé osoby. Od půl osmé je budova 

uzavřena.  

V pondělí 7. 11. 2016 byla nainstalovaná kamera také u vchodu do budovy A, který slouží 

pouze jako vchod pro zaměstnance, cizí strávníky, žáky ZUŠ a v odpoledních hodinách i pro 

účastníky zájmových činností a příležitostných akcí dle dohody s vedením školy. 

Systém vpouštění zákonných zástupců a cizích osob do objektů školy:  

 

Sborovna, kancelář – pokud někdo zazvoní na sborovnu nebo kancelář, vždy bude 

vyžadováno, aby se představil jménem a sdělil důvod, proč chce vstoupit do budovy. Pokud  

se bude jednat o žáka nebo jeho zákonného zástupce, kterého zaměstnanci poznají, může být 

vpuštěn. V nejistých případech takovému člověku neotvírají a odkážou ho na vedení školy  

nebo půjdou ke hlavnímu v chodu návštěvu zkontrolovat. 

 

ŠD – pokud někdo zazvoní na školní družinu (příslušné oddělení), sdělí vychovatelce vždy 

jméno a důvod, proč chce vstoupit do budovy. Pokud to bude zákonný zástupce žáka nebo jím 

písemně pověřená osoba a bude se jednat pouze o vyzvednutí žáka ze ŠD, bude tento žák 

puštěn do šaten a bude moci odejít za svým zákonným zástupcem.  

Zákonný zástupce počká před budovou, pokud potřebuje vstoupit do budovy, dodržuje 

bezpečnostní pravidla (aby s ním nevstoupil někdo neohlášený) i hygienická pravidla. 

V jiných případech nebude vychovatelka otevírat a odkáže návštěvníky na vedení školy. 

 

ŠJ – pokud někdo zazvoní na školní jídelnu, vždy se kuchařky nebo vedoucí školní jídelny 

musí přesvědčit, o koho jde. Pokud to bude zástupce dodavatele zboží, zákonný zástupce 

žáka, kterého kuchařky poznají, může být takový člověk vpuštěn do budovy školy.  Pokud se 

ohlásí neznámá osoba, např. zástupce firmy, kontrolní orgány apod. nebudou takovému 

člověku otevírat a odkážou ho na vedení školy a hlavní vstup do budovy. 

 

MŠ – pokud někdo zazvoní na mateřskou školu, ohlásí se jménem. Není zde kamerový 

systém. Pokud se bude jednat o zákonného zástupce dítěte nebo doprovod dítěte, který 

učitelky mateřské školy znají a poznají po hlase, může být vpuštěn. V nejistých případech se 

učitelky vždy přesvědčí osobně, zda se jedná o osobu, která se jim nahlásila. Pokud se ohlásí 

neznámá osoba, např. zástupce firmy, kontrolní orgány apod. nebudou takovému člověku 

otevírat a odkážou ho na vedení školy. 
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