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Pokyn ředitele k zabezpečení budovy školy 
 
Hlavní vchod do ZŠ: 
 
Budova ZŠ je trvale uzamčena a je opatřena zvonkem i telefonním kontaktem.  
 
Vstup do školy – ŽÁCI: 
 
Budova základní školy (ZŠ) je pro žáky otevřena vždy ráno od 7.20 hodin do 7.50 
hodin, kdy se opět uzamyká.  
 
V době příchodu žáků na výuku vykonává u vchodu dohled pověřený zaměstnanec 
školy (dle rozvrhu dohledů).  
 
V době polední přestávky a po skončení výuky je hlavní vchod i vchod na školní hale 
uzavřen tak, aby žáci mohli z budovy odejít, ale dovnitř bude každý příchozí vpuštěn 
jen po zazvonění na zvonek, který je umístěn vedle hlavního vchodu.  
 
Zaměstnanec vykonávající dohled otevírá školu pro všechny žáky 5 minut před 
začátkem odpoledního vyučování.  
 
V případě nepříznivého počasí mohou žáci se souhlasem učitele vykonávajícího 
dohled zůstat i přes polední přestávku ve škole. V tomto případě mohou trávit volný 
čas ve školní  knihovně, v učebně VT (volný přístup), ve školní družině nebo 
v Klubíku. Po domluvě s TU mohou být výjimečně ponecháni i ve třídě. Hry na hale 
může povolit pedagog vykonávající v době polední přestávky dohled. 
 
Vstup do školy – RODIČE a ostatní návštěvníci: 
 
Rodiče mohou do tříd, šatny a dalších prostor školy vstupovat pouze po předchozí 
domluvě s třídní učitelkou a jen v nezbytných případech. 
 
Zvonky pro vstup do ZŠ používejte vždy v tomto pořadí:  
1) kancelář ZŠ;  2) sborovna; 3) ředitelna (bez ohledu na to, koho chcete navštívit) 

Pokud vám ani poté nebude otevřeno (je totiž možné, že všichni jsou ve výuce či 
mimo dosah zvonění), použijte některé z telefonních čísel, uvedených vedle tlačítek 
zvonků (731 411 928, 318 695 382). 
 
Při vstupu či odchodu z budovy nepouštějte dovnitř cizí osoby a dveře zavírejte! O 
vpuštění dalších osob do budovy mohou rozhodnout pouze zaměstnanci školy. 
 
Cizí příchozí jsou povinni se na výzvu zaměstnanců školy identifikovat (jméno, účel 
návštěvy, za kým ve škole jdou). 



 
Pokud budete nuceni si vyzvednout dítě ze ZŠ v jinou dobu, kontaktujte nás prosím 
na výše uvedených telefonních číslech a tuto skutečnost nám předem oznamte.  
 
Všechny návštěvy ve škole (náslechy rodičů v hodinách, konzultace, pracovní 
jednání, atd.) jsou možné jen po domluvě s vyučujícími.  
 
V případě předem nedomluvené návštěvy jsou všichni příchozí povinni se vždy 
ohlásit v kanceláři nebo ve sborovně.  
 
Hlavní vchod do MŠ 
 
Budova MŠ je trvale uzamčena a je opatřena zvonkem, proto se při ranním příchodu 
do mateřské školy, ale i při odchodu v poledních i odpoledních hodinách ohlaste 
zvoněním a na výzvu učitelky se zřetelně identifikujte.  
 
Při vstupu do budovy nepouštějte cizí osoby. O vpuštění dalších osob do budovy 
mohou rozhodnout pouze zaměstnanci školy. 
 
V případě nutnosti použijte tel. 318 695 382 (kancelář vás přepojí do MŠ) nebo mobil 
MŠ: 731 411 927. Při každém vstupu či odchodu dveře vždy zavírejte! 
 
Pokud budete nuceni si vyzvednout dítě z MŠ v jinou dobu, kontaktujte nás prosím 
na výše uvedených telefonních číslech a tuto skutečnost nám oznamte. 
 
Je zakázáno procházet do ZŠ přes MŠ, výjimku mají pouze rodiče nebo žáci, kteří 
přivedou děti do MŠ a pak jdou ještě do budovy základní školy (na výuku nebo 
zaplatit obědy, atp.).  
 
Vstup do knihovny a školní družiny (ŠD) 
 
Při vstupu či odchodu do ŠD (nebo školní knihovny), která se nachází v budově MŠ, 
se postupuje stejně jako při příchodu do mateřské školy (viz výše).  
 
Žáci mohou do knihovny a ŠD chodit přímo ze ZŠ, rodiče a ostatní návštěvníci se 
ohlásí zvoněním a identifikuji učitelce ŠD. Při vstupu do budovy nepouštějte cizí 
osoby.  
 
Školní jídelna 
 
Je-li vaše dítě nemocné, můžete po domluvě s paní Galážovou (318 695 382, 
731 411 928) vyzvednout stravu u zadního vchodu do kuchyně, kde použijte zvonek 
na dveřích ŠJ. Děkujeme, že při vyzvedávání jídla nevstupujete přímo do školní 
jídelny.  
 
V Chrašticích  3.11.2014 
 

 
    Mgr. Karel Derfl, ředitel školy 

 


