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DODATEK č. 1 

 

Aktualizace školního řádu v souvislosti se zajištěním bezpečnosti žáků 

 

Vypracoval: Mgr. Martin Suk, ředitel školy 

Schválil: Mgr. Martin Suk, ředitel školy 

 Školská rada 

Pedagogická rada projednala dne: 18. 11. 2014  

 

 Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími 

zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. 

 Školní budova je vybavena bezpečnostním zařízením napojeným na pult 

centralizované ochrany s možným okamžitým výjezdem zásahové jednotky (na 

telefonické zavolání řediteli školy). 

 Školní budova je uzamčená v době od 8.00 hod. do 10.15 hod. a dále od 13.00 hod. 

nepřetržitě do dalšího dne (zodpovídá školník). Ke vstupu do budovy slouží v době 

uzamčení zvonky umístěné u levého vchodu.  

 Během provozu školy jsou všechny vchody do budovy trvale uzavřeny (kromě 

hlavního vchodu – viz. výše) s tím, že únikové východy jsou zevnitř volně 

otevíratelné. 

 Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit 

důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. 

 Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled 

dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá. 

 Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné 

omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu 

vyučovací hodinu) nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na více vyučovacích hodin. 

 Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu 

bez vědomí vyučujících. 

 V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod 

jejich dohledem. 

 Opouštět školní budovu o polední přestávce smí jen ti žáci, kteří mají písemný souhlas 

od rodičů a jsou uvedeni na seznamu ve vestibulu školy. 

 Pokud žák opustí školní budovu po vyučování a nemá již žádnou další vyučovací 

hodinu nebo zájmový kroužek, není mu dovoleno se do školy vracet! 
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