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Tato směrnice vymezuje vstupy do budovy školy a provozní zabezpečení (otevírání, uzamykání)
vymezených vstupů do prostor školy, tak aby byl zamezen vstup neoprávněným osobám do školy. Prostor
hlavního vchodu je monitorován kamerovým systémem. Žádáme všechny návštěvníky školy, aby tato závazná
opatření ke zvýšení bezpečnosti dětí a zaměstnanců důsledně dodržovali.
Čl. 1 Technické zabezpečení budovy proti vstupu nepovolaným osobám
Vstupní dveře do objektu školy z venkovního prostoru musí být v době provozu uzavřeny a
zabezpečeny proti vstupu nepovolaným osobám. Vstupní dveře jsou opatřeny bezpečnostním zámkem, u dveří
je nainstalován komunikátor s kamerou a elektrickým vrátným, jehož prostřednictvím nahlašuje každý
návštěvník důvod své návštěvy. V ředitelně, sborovně a školních družinách je nainstalován videotelefon, díky
kterému personál školy nejprve zkontroluje osobu, která vstupuje do budovy a poté odblokuje vstup.
Budova školy je v době provozu 6.30 – 16.00 h přístupná pouze na zvonek s ohlášením jména a
uvedením, koho dotyčná osoba přivádí nebo vyzvedává.
Čl. 2 Organizační zabezpečení školy proti vstupu nepovolaných osob
Vstup do školy je povolen výhradně zaměstnancům a žákům. Jejich zákonným zástupcům a osobám
pověřeným pro přivádění a vyzvedávání žáků, cizím osobám je vstup do školy umožněn pouze za trvalého
doprovodu zaměstnance školy a po ohlášení účelu návštěvy a jména navštívené osoby.
Školní budova se otevírá v 6.30 h pro žáky docházející do ranní školní družiny. Děti si vyzvedává u
vchodu paní vychovatelka. Kdo přijde později, zvoní na oddělení ranní družiny. Zákonní zástupci do školy
nevstupují, pouze ve výjimečných případech.
Pro místní a dojíždějící žáky se budova otvírá v 6.50 h. Žáci 1. stupně odcházejí ze šatny do ranní
družiny, žáci 2. stupně čekají na začátek vyučování v šatně školy pod dohledem zaměstnance školy. Všichni
žáci odcházejí v 7.10 h ze šatny do tříd.
Žáci přicházejí do školní budovy samostatně, bez doprovodu rodičů. Výjimku tvoří pouze rodiče žáků
1. třídy, kterým je vstup do konce září příslušného školního roku povolen.
Školní budova je v době od 7.30 do 16.00 h zablokována. Všichni návštěvníci musí zvonit na příslušné
zvonky a nahlásí důvod návštěvy. Ten, kdo není zaměstnancem nebo žákem školy se nesmí pohybovat po
budově bez doprovodu zaměstnance školy a nesmí vstupovat do tříd a jiných prostor školy.
Všichni žáci mají přísný zákaz pouštět kohokoliv do budovy školy.
Pokud rodič přivádí žáka do školy později (např. od lékaře), ohlásí příchod dítěte přes zvonek do
ředitelny školy nebo sborovny. Žáci vstupují do budovy školy samostatně, pouze ve výjimečných případech
může rodič žáka doprovodit ke třídě.
Případné schůzky s příslušným učitelem si zákonný zástupce sjednává vždy předem telefonicky nebo
e-mailem na dobu před nebo po ukončení výuky.
Čl. 3 Poučení pro zaměstnance školy
Zaměstnanci mají povinnost důsledně monitorovat situaci a pohyb osob ve škole. V případě nutného
vstupu cizí osoby do objektu školy zjistí zaměstnanec důvod vstupu této osoby a ihned zabezpečí trvalý
doprovod této osoby až do odchodu z budovy.
Čl. 4 Poučení pro zákonné zástupce žáků
Zákonný zástupce nesmí do budovy pouštět cizí neznámou osobu. Při vstupu i odchodu musí dbát na
správnost uzavření dveří a zkontrolovat, zda někdo cizí nevyužil otevřených dveří ke vstupu do budovy.
Pokud zákonný zástupce či pověřená osoba pro přivádění a vyzvedávání žáků přistihne cizí osobu
v prostorách školy, ihned její přítomnost nahlásí zaměstnanci školy. Zaměstnanec zjistí důvod vstupu této
osoby a ihned zabezpečí trvalý doprovod této osoby až do odchodu z budovy.

Svým podpisem v žákovské knížce zákonní zástupci žáků stvrzují, že byli s touto směrnicí seznámeni a
rozumí jejímu obsahu. Rovněž se zavazují, že s těmito opatřeními seznámí všechny osoby pověřené přiváděním
a vyzvedáváním jejich dítěte ze školy.
Věříme, že naše přijatá bezpečnostní opatření pochopíte a budete je dodržovat.
Jde o bezpečí vašich dětí.
V Dubenci 21. 2. 2018

Mgr. Martina Jonešová
ředitelka školy

