
 

 
 

Bezpečnostní pokyn k zabezpe čení školní budovy 
 

1. Hlavní vchod do základní školy 
 

Vstup do školní budovy mají dovolen výhradně zaměstnanci a žáci školy. Pro 

rodiče a ostatní návštěvníky je vstup do školy upraven tímto pokynem. 

 

Hlavní vchod školy využívají žáci přicházející do ranní školní družiny v čase 

6:00-7:25 hodin. Do budovy je vpouští pověřený zaměstnanec školy, nebo 

vychovatel školní družiny. 

Během provozu školy jsou všechny vchody do budovy trvale uzavřeny. 

Žáci ani rodiče nesmějí sami vpouštět nikoho cizího do budovy a jsou 

povinni za sebou dveře při odchodu zavírat! 

 

2. Vstup do školy – ŽÁCI 
 

Žáci vstupují do budovy školy bočními vchody od parku v čase 7:40-7:55, kdy 

se vchody zamykají. Žáci prvního ročníku vstupují do budovy školy hlavním 

vchodem. V době příchodu žáků na výuku vykonává u vchodu dohled 

pověřený zaměstnanec školy. 

V době přestávky před odpoledním vyučováním a po skončení výuky 

využívají žáci hlavní vchod i vchod na školní zahradu. U vchodů vykonává 

dohled pověřený zaměstnanec. 

 

 



 

 
 

3. Vstup do školy – RODIČE A OSTATNÍ NÁVŠTĚVNÍCI 
 

Rodiče a ostatní návštěvníci využijí při vstupu do budovy zvonky u hlavního 

vchodu a vyčkají, až jim někdo ze zaměstnanců otevře. Žáky navštěvující 

školní družiny po zazvonění uvolňuje vychovatel školní družiny, rodiče 

vyčkají příchodu žáka před hlavním vchodem školy. Rodiče a ostatní 

návštěvníci mohou do školy vstupovat pouze po předchozí domluvě se 

zaměstnancem školy a jen v nezbytných případech o přestávkách ve 

vyučování. 

Při vstupu či odchodu z budovy rodiče a ostatní návštěvníci nevpouštějí do 

školy cizí osoby a jsou povinni za sebou dveře zavírat. 

O vpuštění dalších osob do budovy mohou rozhodnout pouze zaměstnanci 

školy. 

V případě prospěchových informací, či jiných akcí pro veřejnost bude 

budova otevřena, u vchodu bude vykonávat dohled pověřený zaměstnanec. 

Vstup drobným prodejcům je do školy zakázán! 

 

 

 

Ve Studénce 31. 8. 2020   Mgr. Milan Stiller, ředitel školy 

 


