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Směrnice vymezuje vstupy do budovy školy a provozní zabezpečení (otevírání, uzamykaní)
vymezených vstupů do prostor školy, tak aby byl zamezen vstup neoprávněným osobám do
prostor školy. Prostor vchodu je monitorován kamerovým systémem se záznamem.
Schéma budovy školy:

4

E1
E2

2
ŠKOLNÍ DRUŽINA

1

5
P
o
z
n
.
3 :Z
a

u
HLAVNÍ BUDOVA

6
F

P
o
z
n
.
:
Z
a

z
a
B
A m
C
u
č
z
e
a
n
m
í
č
z
e
Legenda:
o
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A – Hlavní vchod ke vstupu všech zaměstnanců a návštěvníků
d do budovy školy.
í
B - Vchod a východ pro žáky pro žáky II. stupně, vstup do šaten,
p
z
C – Vchod a východ do ŠD
o
o
D – Vchod do střeleckého areálu (pouze pro členy klubu) v
d
í
E – Vchod pro cizí strávníky a návštěvníky tělocvičny mimo vyučování
p
d
F - Přístup pouze pro zásobování školní jídelny
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á
Ostatní únikové vchody a východy
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VCHOD „A“

1. Určen pro zaměstnance a návštěvníky školy.
2. Návštěvníkům školy se zakazuje přístup do školy jiným vchodem.
3. Návštěvník zvoní na vyznačené zvonky, hovoří do mluvítka a dívá se do
záznamového zařízení.
4. Bude-li návštěvník vyzván, počká na příchod zodpovědného pracovníka,
nebo se hlásí v kanceláři školy. Je povinen na požádání prokázat svou
totožnost.
5. Návštěvník registrovaný v kanceláři dostane visačku „Návštěva“.
6. Návštěvník školy při odchodu odevzdá visačku v kanceláři, poté mu budou
otevřeny vchodové dveře.
7. Při nepříznivém počasí (déšť, sníh) si návštěva bere na boty návleky.
8. Tento vstup slouží pro žáky, kteří z různých důvodů nemohli přijít
vchodem B (pozdní příchod, návštěva lékaře, předčasný odchod ze
školy apod.).
9. Tímto východem odcházejí žáci v době vyučování ze zvláštních důvodů po
oznámení v kanceláři školy (návštěva lékaře oznámená zákonnými
zástupci v ŽK, potvrzená třídním učitelem a současně předložena
v kanceláři školy).
10. Hlavní únikový vchod při mimořádné události (II.st.)
Poznámka: Žákům je zakázáno opouštět bez výše uvedených důvodů školu.

VCHOD „B“

Vstup je dovolen pouze žákům pod dohledem
a) před začátkem vyučování (7.40 – 7.55)
b) v době hlavní přestávky trávené mimo budovu žáky II. st. (9.40 – 9.55)
c) po ukončení výuky (po 4.-6. vyuč.h. nebo odpolední výuce)
Pozn.: V době výuky se vhod B zamyká. Je otevřen pouze během hlavní
přestávky. Za stav zodpovídá dozírající učitel a služba (školník).

VCHOD „C“

1. Vchod a východ je určen pouze pro žáky ŠD v době jejího provozu.
2. Před vyučováním (7.40 – 7.55) je dovoleno vcházet do školy a šaten
žákům I. stupně.
3. Rodičům je vstup dovolen pouze ve výjimečných případech povolených
ředitelem školy
4. Vstup je dovolen rodičům žáků 1. ročníků do 31.10. za účelem pomoci
dětem.
Pozn.: Návštěvám není dovoleno procházet skrz ŠD a šatnu do hlavní budovy.

VCHOD „D“
VCHOD „E1“

VCHOD „E2“

Vchod je určen pouze členům střeleckého klubu SSK Ruprechtice-Liberec
pod dohledem (zodpovídá: Mgr. Hynek Mikulčík – předseda SSK)
Branka z Bezové ulice
1. Branka je určena v době obědů pro cizí strávníky.
2. Branka je určena pro nájemce tělocvičny po dobu jejich cvičení.
Je otevřena pouze v době oběda,
1. Vchod je určen v době obědů pro cizí strávníky. Přístup je umožněn přes
čipovou kartu.
2. Vchod je určen pro nájemce tělocvičny po dobu jejich cvičení. Přístup je
umožněn přes čipovou kartu.
Pozn.: Za uzamčení zodpovídá Radka Moudříková.

VCHOD „F“

Vchod je určen výhradně pro zásobování školní jídelny.
Za uzamčení zodpovídá vedoucí školní jídelny a hlavní kuchařka.
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Ostatní 1

Únikový vchod pro I. stupeň a školní družinu
1. Otevírá se pouze v době pobytu I. stupně na asfaltovém hřišti (9.40 – 9.55)
během hlavní přestávky (za uzamčení zodpovídá dohled)
2. Otevírá se pouze v době pobytu ŠD na asfaltovém hřišti.
Za uzamčení zodpovídá vedoucí vychovatelka ŠD

Ostatní 2

Boční únikový vchod u dveří do suterénu.
Slouží k přístupu ke kontejnerům a prostoru sportovního areálu. Žáci,
návštěvy a vyučující mají vstup do budovy tímto prostorem zakázaný.
Za uzamčení zodpovídá školník a uklízečky.

Ostatní 3

Boční východ do sportovního areálu ze šatny.
Slouží k přístupu žáků a vyučujících do sportovního areálu ze šaten.
Za uzamčení zodpovídají učitelé tělesné výchovy.

Ostatní 4

Vedlejší chod do šaten a haly stolního tenisu.
Za uzamčení zodpovídá placený pracovník SKST.

Ostatní 5

Průchod ze školní jídelny do haly stolního tenisu.
Za uzamčení zodpovídají učitelé ZV a placený pracovník SKST.

Ostatní 6

Brána pro přístup do školní jídelny a ke kontejnerům.
Za uzamčení zodpovídá školník a vedoucí ŠJ.

Ostatní 7

Vchod do školnického bytu.
Za uzamčení zodpovídá nájemce.

A.

Technické zabezpečení budov proti vstupu nepovolaných osob:
Vchodové dveře do objektu školy z venkovního prostoru musí být v době vyučování
trvale uzavřeny a zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. Hlavní vstupní dveře
jsou opatřeny bezpečnostním zámkem a samouzavíracím zařízením. Dveře jsou
opatřeny komunikátorem a elektronickým vrátným, jehož prostřednictvím je povinen
každý příchozí ohlásit důvod své návštěvy.

B.

Organizační zabezpečení školy proti vstupu nepovolaných osob:
V ranních hodinách je školní budova pro vstup do šaten otevřena od 7:40 do 7:55
(pouze vchod určený pro žáky). Poté bude vchod uzavřen.
V této době provádí určení zaměstnanci ostrahu proti vstupu nepovolaných cizích osob
do školy (vychovatelka v ŠD, školník - dohled v přízemí). Zásadní povinností těchto
zaměstnanců je trvalá přítomnost po celou dobu provozu (určený čas 7:40 – 7:55 hod.).
Zaměstnanci

mají

určeno

své

stanoviště,

odkud

provádí

ostrahu

objektu.

Po ukončení provozu šatny, to je když opustí šatnu poslední žák, zkontrolují
zaměstnanci, zda se v šatnách nezdržují cizí osoby a zkontrolují uzavření vstupních
dveří a tím zabezpečí školu proti vstupu nepovolaných osob.
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Vstup do školní budovy je dovolen výhradně zaměstnancům a žákům školy v době tomu
určené. Ostatním (rodičům, cizím strávníkům, jiným osobám a žákům po 7.55) je vstup
do školy umožněn pouze

po ohlášení účelu návštěvy, jména navštívené osoby do

telefonu a ohlášení se v kanceláři školy. Návštěva je
odpovědného zaměstnance školy

za trvalého doprovodu

odvedena na místo určení, nebo je označena

visačkou „Návštěva“, která opravňuje v pohybu po škole. Vrácení visačky a ukončení
návštěvy je třeba provést v kanceláři školy. Poté bude návštěvě umožněn odchod
z budovy.
Žáky, kteří navštěvují v odpoledních hodinách zájmovou činnost, vyzvedává příslušný
vyučující před vchodem pro žáky, ve školní družině či školním klubu. Po skončení
zájmové činnosti zodpovídá za jejich odchod nebo návrat do školní družiny. Dveře, které
pro tento účel odemkl, opětovně po posledním žákovi zamkne.
Vyzvedávání dětí ze školní družiny smí probíhat pouze v čase tomu určeném. Rodiče si
vyžádají dítě jménem, příjmením a třídou. Vychovatelky ŠD jim je předají u příslušných
dveří budovy.
V budově školy je během celého vyučování až do jeho ukončení zajištěn na chodbách
dohled, který vykonávají zaměstnanci školy.

C.

Poučení pro zaměstnance školy
Důsledně plnit své povinnosti při dohledu. Monitorovat situaci a pohyb ve škole.
V případě vstupu cizí osoby do objektu školy bez označení „Návštěva“ zajistit trvalý
doprovod této osoby do kanceláře popř. až do jejího odchodu ze školy.
V případě, že zaměstnance školy upozorní žák na přítomnost cizí osoby v prostorách
školy, zjistí zaměstnanec důvod vstupu této osoby a opětně zabezpečí trvalý doprovod
této osoby až do odchodu ze školy.
Učitelé musí kontrolovat žáky, aby sami nevpouštěli do školy cizí osoby. Opakovaně
musí žáky poučovat o zvýšené bezpečnosti.
Zaměstnanec, který odchází jako poslední ze svého pracoviště, je povinen uzamknout
sborovnu, svůj kabinet a po 16. hodině hlavní vchod do budovy školy. Poslední
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zaměstnanec zároveň aktivuje bezpečnostní zařízení školy. V případě vzniku nouzové
situace musí zaměstnanec uvědomit ředitele školy a městskou policii, vyčkat příjezdu
hlídky, zpřístupnit objekt prohlídce.
V případě vyvolání poplachu zabezpečovacím zařízením (v době mimo vyučování) jsou
zaměstnanci, na jejichž telefon přichází oznámení o napadení objektu (zejména
v nočních hodinách) povinni oznámit událost řediteli školy, na vyzvání ředitele školy či
městské policie se spojit s hlídkou, zpřístupnit objekt k prohlídce a za asistence policie
deaktivovat a znovu aktivovat zabezpečovací zařízení.

D.

Prokazatelné poučení pro žáky – zápis do třídní knihy,
Zákaz vpuštění cizích osob do školy.
Monitorovat při vstupu do školy, zda se mezi žáky nevmísil někdo neznámý. V takovém
případě ihned hlásit nejbližšímu zaměstnanci školy.
Žákům je zakázáno jakýmkoli způsobem manipulovat se vstupními dveřmi, zámky,
uzavíracím zařízením nebo elektronickým vrátným, popřípadě znemožnit uzavření dveří
(např. zaklínováním).
V případě, že žák zpozoruje přítomnost cizí osoby v prostorách školy, osobu
nekontaktuje, ale ihned tuto skutečnost nahlásí nejbližšímu zaměstnanci školy,
respektive to oznámí v kanceláři školy. Žáci, kterým začíná vyučování v 8.55 hod., budou
vpuštění do školy v 8.45 hod.
Žáci, kteří odcházejí domů v době vyučování (návštěva lékaře, sportovní či jiné aktivity
apod.), oznámí tuto skutečnost potvrzenou zákonnými zástupci v žákovské knížce
třídnímu učiteli popř. aktuálnímu vyučujícímu v době nepřítomnosti třídního, který mu
parafou v ŽK potvrdí uvolnění. Žák následně ukáže ŽK v kanceláři školy a poté je mu
umožněno ze školy odejít. Pokud zákonný zástupce zapomněl napsat svému dítěti
omluvenku, musí si své dítě vyzvednout osobně.
Mezi dopoledním a odpoledním vyučováním mohou žáci se souhlasem rodičů opustit
školu. Do školy budou vpuštěni jen 10 minut před začátkem hodiny. Do školy je vpustí
příslušný učitel odpolední výuky.
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E.

Informace pro rodiče

Vstup do objektu školy k šatnám žáků se otevírá v 7:40 hod. Do zahájení vyučování pak
zajišťují v prostoru vstupu žáků do školy dohled dle stanovených povinností určení
zaměstnanci školy.
Žádáme rodiče, aby nevstupovali do prostor školy, v případě nutnosti se hlásili domácím
telefonem (vchod „A“) v kanceláři či u dohlížejících zaměstnanců, kteří zajistí vše
potřebné. Návštěva je pak za trvalého doprovodu odpovědného zaměstnance školy
odvedena na místo určení, nebo je označena visačkou „Návštěva“, která opravňuje
v pohybu po škole. Vrácení visačky a ukončení návštěvy je třeba provést v kanceláři
školy. Poté bude návštěvě umožněn odchod z budovy.
Ve výjimečných případech budou zákonní zástupci vpuštěni do školy (nevolnost dítěte,
zranění apod.), kde čekají na své dítě v prostoru u vchodu.
Pokud zákonný zástupce zapomněl napsat svému dítěti dopředu omluvenku, musí si své
dítě vyzvednout osobně.

F.

Provoz školní družiny
Žádáme rodiče, aby nevstupovali do budovy školy a využívali pouze prostor před
budovou školní družiny. Pro komunikaci s pracovníky družin mohou využívat domácí
telefon.
Při odchodu dětí by měli rodiče zkontrolovat, zda někdo nevyužil otevřených dveří a
nevešel do budovy zároveň s nimi. V tom případě kontaktovat vychovatelky, popř. jiného
zaměstnance školy.

…….…………………….………..
Jiří Skalský, řed. ZŠ

V Liberci dne 1.4. 2017
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