
 

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 nejbližší době bude nainstalovaná kamera také u vchodu do budovy A, který slouží 
pouze jako vchod pro zaměstnance, cizí strávníky a žáky ZUŠ.  

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 vchodu 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. 

 

    Jak je patrno, škola dělá vše, co je v rámci možností schopna učinit pro bezpečí žáků. 

Na druhou stranu chceme být školou otevřenou pro rodiče i partnery. Budeme proto postupně 

hledat možnosti, jak skloubit bezpečnost a zároveň "otevřenost školy" veřejnosti. 

     

 
 
 Eva Šimečková 

 ředitelka školy 

 

 

 

 
 
        

 


