
OPATŘENÍ 
V rámci důkladnějšího zabezpečení školní budovy 

budou všechny vchody do budovy po celý den zavřené. 
 

Výjimku tvoří doba od 7.25 do 7.50 a doba od 11.15 do 11.45,  

a to pouze u hlavního vchodu, kdy je u tohoto vchodu zajištěn dozor. 
 
Každý kdo vstupuje do budovy mimo tuto dobu, musí zazvonit na příslušné pracoviště, kde 

chce jednat, ohlásí se jménem a bude jednat pouze s tím pracovníkem, na kterého zvonil. 

V žádném případě mu nesmí otevřít nikdo, na koho z jiného pracoviště.  

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

žádný člověk, který se předem neohlásil. 

 

MŠ – pokud někdo zazvoní na mateřskou školu, ohlásí se jménem. Pokud se bude jednat o 

zákonného zástupce dítěte nebo doprovod dítěte, který učitelky mateřské školy znají, může 

být vpuštěn. V nejistých případech se učitelky vždy přesvědčí, 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. 

 

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 

nebo doprovod dítěte, 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. 

 

Sborovna, účetní školy – pokud někdo zazvoní na sborovnu nebo účetní školy, 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 po hlase, 

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 mimo dobu, kdy je hlavní vchod otevřený, musí 

se vychovatelce vždy nahlásit jménem a sdělit 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. V jiných případech nebude vychovatelka nikomu otevírat a odkáže ho na vedení 

školy. 

 

Žádáme proto rodiče a všechny, kteří do školy vstupují pravidelně 

(např. cizí strávníci), aby v co největší míře využívali pro vstup do budovy 

dobu, kdy je u hlavního vchodu zajištěn dozor.  
Toto prohlášení platí až do odvolání ředitelkou školy. 

 


