
Vnitřní pokyn ředitele školy č. 19: 
Zabezpečení budov školy 

- opatření směřující k zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců 

  Naším společným zájmem je maximální bezpečnost žáků i zaměstnanců ve škole. Tento pokyn 

byl vydán ke zvýšení bezpečnosti. Zpřesňuje a upravuje pravidla vstupu do školy a pohybu v ní. 

Opatření: 

1. Žáci přicházejí do školní budovy samostatně, bez doprovodu. Zákonní zástupci mohou děti 

doprovázet před školní budovu, do budovy ale žáci vstupují samostatně.  

2. Žáci mají přísný zákaz pouštět neznámého člověka do budovy školy. 
3. V době výuky je zákonným zástupcům povolen vstup jen hlavním vchodem z nezbytně 

nutných důvodů. Pokud zákonný zástupce doprovází dítě do školy později (např. od lékaře), 

dítě do budovy již vstupuje samostatně hlavním vchodem. 

4. Zákonný zástupce si vyzvedává dítě osobně v případě, že byl školou informován o úrazu nebo 

nemoci žáka. 

5. Pokud je dítě uvolněno ze školy na základě písemné žádosti, pak zákonný zástupce čeká na 

dítě před školou. 

6. Zákonní zástupci vstupují do tříd a šaten žáků jen ve zvláště opodstatněných případech za 

doprovodu pracovníků školy. 

7. Každý cizí člověk, který vstupuje do budovy, je povinen se zapsat do Knihy návštěv. 

Školní budova ZŠ č.p. 29 
 

Budovu odemyká školník v 7:00 hod. Budova má dva vchody. Postranní vchod slouží pro 

žáky. Dveře nelze bez klíče otevřít zvenku ani zevnitř. Vchod se otevírá v 7:00 hod. pro žáky, kteří 

navštěvují ranní družinu. U vchodu od 7:00 hod do 7:45 hod. vykonává dohled školník, v 7:45 hod. 

boční vchod zamyká. Zamykají se i průchozí dveře ze šaten do budovy školy. 

O polední přestávce mohou žáci využít možnosti pobytu ve školní budově. V této době je 

zajištěn nad žáky dozor v předem určené učebně. Ostatní učebny jsou zamčené. Dozor nad žáky 

zajišťují učitelé dle rozvrhu dozorů. Na odpolední vyučování přivádí žáky dozor konající učitel. 

Žáky, kteří navštěvují školní družinu, odvádí z jídelny vychovatelka a učitelky podle rozvrhu 

dozorů a předávají je vychovatelce ŠD. Postranní vchod budovy č.p. 29 odemyká vychovatelka a 

učitelky, které vedou děti do ŠD. Po poslední vyučovací hodině žáky ze šatny pouští učitel, který má 

ve třídě poslední hodinu. Budovu uzavře. 

 

Hlavním vchodem vcházejí do budovy zaměstnanci školy, každý má svůj klíč. Hlavní vchod 

slouží pro návštěvy, které musí použít zvonku u dveří. Videozvonek použijí jako první 

(dle upozornění u zvonků), poté mohou použít zvonek č. 2. Dveře otevírá pověřená učitelka, návštěva 

se zapíše do knihy návštěv. Totéž platí pro žáky, kteří zmeškají začátek vyučování (článek 5 Školní 

řádu). Zástupci veřejných institucí jsou vyzváni k předložení dokladu totožnosti. Zástupci firem se 

musí předem telefonicky ohlásit. 

Budovu zamykají uklízečky po skončení úklidu. 

 

Dveře a mříže do počítačové místnosti odemyká pouze učitel a při odchodu z učebny vše 

uzamkne. Klíče od počítačové místnosti je možné vyzvednout pouze u vedení školy. Zapůjčené klíče 

učitel po ukončení výuky bez odkladu vrátí do ředitelny školy. 

 

Vrata i branka na školním dvoře jsou uzamčeny. Vrata se otevírají v případě odvozu odpadu. 

Branka je uzamčena. 

 

U všech vstupů do budovy jsou dveře zabezpečeny dveřními koulemi. 



 

Školní budova MŠ a ŠJ č.p. 10 

 
Hlavní vchod slouží pro mateřskou školu a školní jídelnu. U vchodu jsou instalovány zvonky 

pro MŠ i ŠJ. 

Mateřská škola: Rodiče, kteří vedou děti do mateřské školy, zazvoní u hlavního vchodu, 

představí se do mikrofonu, bzučákem jim bude otevřen vchod a dítě bude přijato učitelkou (6:15  – 

8:00). V poledne (12:00 – 12:30) a odpoledne (14:00 – 16:00) bude postupováno stejně jako ráno.  

Školní jídelna: Vedoucí VOJ ŠJ zabezpečuje řádné uzavření hlavního vchodu bezprostředně 

po převzetí zboží. Oboje dveře vedoucí na chodbu do školní jídelny odemyká první učitelka, která do 

jídelny přijde. Zamyká je ten, kdo odchází z jídelny poslední. 

 

Tělocvična 

 
Přístup do tělocvičny mají učitelé TV, vychovatelky ŠD, kteří mají od tělocvičny klíče. Hlavní 

vchod do tělocvičny je po vstupu ihned uzamčen. 

 

V Jankově dne 5. 5. 2016     Mgr. Václav Nerad, ředitel školy 


