
Poučení o bezpečnosti – vstup cizích osob do budovy 
Režim vstupu cizích osob do budovy školy 
 
1.Hlavní vchod: 
 

a) Režim vstupu v době do 7:40 hod. 

- v době do 7:40 hod. není povolen vstup do budovy školy žádné osobě kromě 
zaměstnanců školy – hlavní chod je uzavřen 

- pokud z vážných důvodů bude vstup do budovy vyžadován, bude mu umožněn pouze 
v doprovodu zaměstnance školy /p. školník, učitel apod./ 
 

b) Režim vstupu v době od 7:40 hod. do 8:00 hod. 

- dohled ve vstupní hale školy má zpravidla p. školník, v době jeho nepřítomnosti jiný 
pověřený pracovník 

- v šatních prostorách dohlíží vychovatelka školní družiny 
- pokud se nejedná o doprovod žáka naší školy, musí se každá návštěva zapsat do 

návštěvní knihy ve vstupní hale /datum a čas příchodu, čitelné jméno, důvod návštěvy, 
čas odchodu/ 

- po zápisu do návštěvní knihy vyčká p. vychovatelky, která doprovodí návštěvu za 
jejím účelem 

- zapisovat do návštěvní knihy se nemusí rodiče, kteří jdou do školní jídelny platit 
obědy, ale musí být do školní jídelny doprovozeny 
 

c) Režim vstupu v době od 8:00 hod. do 11:45 hod. 

- hlavní vchod  je uzavřen, službu v této době mají správní zaměstnanci nebo vrátná 
- každá návštěva vyčká příchodu služby 
- návštěva se zapíše do návštěvní knihy ve vstupní hale /datum a čas příchodu, čitelné 

jméno, důvod návštěvy, čas odchodu/ 
- služba doprovodí  návštěvu až na určené místo a přesvědčí se o oprávněnosti důvodu 

návštěvy 
- hlavní vchodové dveře zůstávají uzavřené 

 
d) Režim vstupu v době od 11:45 hod. do 14:00 hod. 

-    dohled ve vstupní hale má vrátná nebo správní zaměstnanci 
-    v prostorách šaten mají dohled pedagogičtí pracovníci 
-    hlavní vchod do budovy bude zavřený 
-    každá návštěva se opět musí zapsat do návštěvní knihy a pedagogický dohled zajistí    
     doprovod na určené místo /s výjimkou žáků ZŠ 28. října, kteří jdou na oběd/ 
- zapisovat do návštěvní knihy se nemusí rodiče, kteří jdou do školní jídelny platit 

obědy, ale musí být do školní jídelny doprovozeny 
 

e) Režim vstupu v době po 14:00 hod. 

- případné návštěvy využijí zvonek u vchodu pro ZŠ 



- ten, kdo otvírá, přesvědčí se komu otvírá /videotelefon/ a následně ho doprovodí za 
účelem návštěvy 

    f)    Režim vstupu do mateřské školy 

      -    doprovod dětí do mateřské školy vždy zvoní u hlavního vchodu, po vizuální    
           identifikaci p. učitelky je vpuštěn do budovy 
      -    pokud rodiče dětí z MŠ půjdou platit obědy, dohled je opět doprovodí do školní jídelny 
 
2. Vchod u školní družiny: 

 
a) Režim vstupu v době od 6:00 hod do 7:40 hod. 

- vchod do budovy je uzavřen 
- v době provozu vychovatelka otevírá rodičům po zazvonění. Každý rodič /doprovod/ 

je zvlášť identifikován. 
- pokud tímto vchodem vstupuje pedagogický pracovník, nesmí vpustit jinou osobu 
- platí přísný zákaz vstupu žákům, kteří nenavštěvují školní družinu!!!! 
- rodiče dětí ŠD, kteří chtějí  zaplatit obědy nesmí procházet spojovací chodbou, musí 

použít hlavní chod 
 

b) Režim vstupu v době od 7:40 hod. do 12:15 hod. 

- vchod školní družiny je uzamčen, vstup není povolen 
 

c) Režim vstupu v době od 12:15 hod. do 16:30 hod. 

- vchod do budovy je uzavřen 
- v době provozu vychovatelka otevírá rodičům po zazvonění. Každý rodič /doprovod/ 

je zvlášť identifikován. 
- pokud tímto vchodem odchází pedagogický pracovník, nesmí vpustit jinou osobu 
- platí přísný zákaz vstupu žákům, kteří nenavštěvují školní družinu!!!! 
- rodiče dětí ŠD, kteří chtějí zaplatit obědy nesmí procházet spojovací chodbou, musí 

použít hlavní chod 
- při hromadných příchodech a odchodech zabezpečují vstup vychovatelky /vycházky, 

divadelní představení apod./ 
- v případě, že je více osob, které dítě přebírají, je provedena identifikace podle 

zápisního lístku, kde je určena oprávněná osoba 
- v případě nejasností lze osobu legitimovat 
- v případě vniknutí nežádoucí osoby do budovy, je možno požádat o pomoc p. školníka 

nebo vedení školy 
- po odchodu posledního dítěte je vchod uzamčen 

 
Všichni zaměstnanci školy věnují zvýšenou pozornost pohybu cizích osob 
po budově školy.  
 
Všichni zaměstnanci školy byli poučeni o ochranných opatřeních k zabezpečení budovy proti 
neoprávněnému vstupu cizích osob. 



Pro vyvěšení v družině:  
 

Režim vstupu do budovy školy - vchod u školní družiny 

 
a) Režim vstupu v době od 6:00 hod do 7:40 hod. 

� vchod do budovy je uzavřen 
� v době provozu vychovatelka otevírá rodičům po zazvonění. Každý rodič 

/doprovod/ je zvlášť identifikován. 
� pokud tímto vchodem vstupuje pedagogický pracovník, nesmí vpustit jinou 

osobu 
� platí přísný zákaz vstupu žákům, kteří nenavštěvují školní družinu!!!! 
� rodiče dětí ŠD, kteří chtějí  zaplatit obědy nesmí procházet spojovací chodbou, 

musí použít hlavní chod 
 

b) Režim vstupu v době od 7:40 hod. do 12:15 hod. 

� vchod školní družiny je uzamčen, vstup není povolen 
 

d) Režim vstupu v době od 12:15 hod. do 16:30 hod. 

� vchod do budovy je uzavřen 
� v době provozu vychovatelka otevírá rodičům po zazvonění. Každý rodič 

/doprovod/ je zvlášť identifikován. 
� pokud tímto vchodem odchází pedagogický pracovník, nesmí vpustit jinou 

osobu 
� platí přísný zákaz vstupu žákům, kteří nenavštěvují školní družinu!!!! 
� rodiče dětí ŠD, kteří chtějí zaplatit obědy nesmí procházet spojovací chodbou, 

musí použít hlavní chod 
� při hromadných příchodech a odchodech zabezpečují vstup vychovatelky 

/vycházky, divadelní představení apod./ 
� v případě vniknutí nežádoucí osoby do budovy, je možno požádat o pomoc p. 

školníka nebo vedení školy 
� po odchodu posledního dítěte je vchod uzamčen 

 
                                                                                                 Mgr. Zděnka Pejšová 

                                                                                                  ředitelka školy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ochranná opatření k bezpečnosti při předávání dětí 

 
� vchod je mimo příchozí a odchozí hodiny uzamčen 

� rodiče /pověřený doprovod/ jsou povinni předat dítě vychovatelce osobně 

� totéž platí i pro vyzvedávání dětí 

� v případě, že je více osob, které dítě přebírají, je provedena identifikace podle 
zápisního lístku, kde je určena oprávněná osoba 

� v případě nejasností lze osobu legitimovat 
� pokud osoba, která dítě vyzvedává není pověřena v zápisním lístku, je přebírající 

povinen předložit písemný souhlas rodičů a musí být  telefonicky ověřeno, že jsou 
rodiče informováni 

� děti nejdou vydávány osobám podnapilým nebo jinak ovlivněným osobám 
 
 

                                                              Mgr. Zděnka Pejšová 
                                                            ředitelka školy 

 


