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Vnitřní směrnice o zabezpečení vstupů do budovy školy
V souvislosti s tragickou událostí ve Žďáru nad Sázavou jsme nuceni přijmout zpřísněná
bezpečnostní opatření a organizační opatření provozu školy. Níže uvedená opatření vstupují
v platnost dne 1. března 2015. Žádáme všechny návštěvníky školy, aby tato opatření důsledně
dodržovali.

Závazná opatření ke zvýšení bezpečnosti žáků a zaměstnanců platná od 1.
března 2015:
A.

Technická zabezpečení budov proti vstupu nepovolaných osob.

Mezivstupní dveře (prosklené) do objektu školy z chodby musí být v době provozu školy
trvale uzavřeny a zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. Mezivstupní dveře jsou
opatřeny bezpečnostními zámky s venkovní koulí a jsou opatřeny komunikátorem a
elektrickým vrátným, jehož prostřednictvím může každý příchozí ohlásit důvod své návštěvy.
Budova ZŠ Stružnice, Jezvé 137 je v době svého provozu (7.00 – 16.00 hodin) přístupná
pouze a zvonek s ohlášením jména a uvedením, koho dotyčná osoba přivádí/vyzvedává z ZŠ.

B. Organizační zabezpečení školy proti vstupu nepovolaných osob:
Vstup do školní budovy je povolen výhradně zaměstnancům, dětem zapsaných v ZŠ, jejich
zákonným zástupcům a osobám pověřeným pro přivádění a vyzvedávání dětí. Cizím osobám
je vstup do školy umožněn pouze za trvalého doprovodu zaměstnance školy a po ohlášení
účelu návštěvy a jména navštívené osoby.

C. Poučení pro zaměstnance školy
Důsledně monitorovat situaci a pohyb ve škole. V případě nutného vstupu cizí osoby do
objektu školy zajistit trvalý doprovod této osoby až do jejího odchodu ze školy. V případě, že
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zaměstnance školy upozorní zákonný zástupce nebo jim pověřená osoba pro přivádění a
vyzvedávání dětí na přítomnost cizí osoby v prostorách školy, zjistí zaměstnanec důvod
vstupu této osoby a ihned zabezpečí trvalý doprovod této osoby až do důchodu ze školy.
Zaměstnanec, který odchází jako poslední ze svého pracoviště, je povinen provést kontrolu
uzavření vchodových dveří.
V případě vzniku nouzové situace zaměstnanec uvědomí Policii ČR, vyčkat příjezdu hlídky a
zpřístupnit objekt prohlídce.

D. Informace pro zákonné zástupce:
Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba pro přivádění a vyzvedávání dětí, bude sledovat,
zda nevešla do budovy zároveň s nimi cizí osoba. V případě, že ano, bude neprodleně
kontaktovat paní učitelky, popř. jiného zaměstnance školy. Při odchodu z budovy je třeba
zkontrolovat, zda někdo nevyužil otevřených dveří ke vstupu do budovy a zda jsou dveře
správně uzavřené.
Svým podpisem zákonní zástupci stvrdí, že byli s touto vnitřní směrnicí seznámeni a rozumí
jejímu obsahu, rovněž se zavazují, že s těmito opatřeními seznámí všechny osoby pověřené
přivádění a vyzvedáváním jejich dítěte z ZŠ.

Věříme, že naše změny a přijatá opatření pochopíte a budete je dodržovat. Jde o bezpečí
Vašich dětí.
V Jezvém 28.2.2015

Mgr. Lenka Kolstrunková, ředitelka ZŠ

