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Pokyn ředitelky školy k zabezpečení školy  

Hlavní vchod do základní školy bude po celý den uzamčený. Zaměstnanci školy byli poučeni 

a seznámeni se správným způsobem uzamykání. 

Žáci přicházející ráno do školy, vstupují vedlejším vchodem pod dohledem školníka. 

Za uzamykání budovy odpovídá školník a kontroluje uzamčení budovy každý pracovní den 

v 8:00. Vychovatelka ŠD odpovídá za uzamykání šatny i školy při odchodu i příchodu dětí 

z budovy a do budovy. 

Za opětovné uzamčení budovy za odcházející návštěvou odpovídá zaměstnanec, u kterého 

návštěva proběhla. 

V době příchodu žáků do školy na odpolední vyučování vstupují žáci vedlejším vchodem a 

odemykání a uzamykání dveří provede vyučující, u něhož mají žáci výuku.  

Rodiče a ostatní návštěvníci při vstupu do budovy budou muset vždy zazvonit a počkat, až 

někdo ze zaměstnanců školy otevře. Pokud se stane, že všichni učitelé budou ve vyučování, 

pak návštěvníci musí vyčkat do přestávky. 

Rodiče a ostatní osoby, které vyzvedávají děti ze školní družiny, zvoní zvonkem na školní 

družinu.  

Všechny další návštěvy ve škole (konzultace, pracovní jednání) jsou možné kdykoli po 

domluvě s vyučujícími. 

Žáci ani rodiče nesmějí sami vpouštět nikoho cizího do budovy a jsou povinni za sebou dveře 

při odchodu zavírat! 

Cizí příchozí jsou povinni se na výzvu zaměstnanců školy identifikovat (jméno, účel 

návštěvy). O jejich vpuštění rozhodují zaměstnanci školy, kteří návštěvníky dovedou na 

určené místo. 

S okamžitou platností se zakazuje vstup drobným prodejcům. Firmy nabízející školní 

pomůcky si předem dohodnou návštěvu s ředitelkou školy nebo zástupkyní ředitelky školy. 

V případě třídních schůzek a společných akcí bude budova otevřena, u vchodu bude dohlížet 

zaměstnanec školy. 

Věříme, že dodržováním výše uvedených opatření přispějete i vy k bezpečnosti svých dětí. 

V Jaroslavicích 19. 10. 2016                              

                                                                            -------------------------------------------------------- 

                                                                                Mgr. Romana Kubíková, ředitelka školy 
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