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Vnitřní směrnice o zabezpečení  objektu školy proti 
vniknutí nepovolaných osob 
 
 
 
 Na doporučení MŠMT a Policie ČR k zabezpečení vchodů školy proti vniknutí cizích osob 
jsme uskutečnili níže uvedená opatření, která vstupují v platnost dnem 17. listopadu 2017. 
Žádáme všechny návštěvníky školy, aby tato opatření důsledně dodržovali. 
 
❖ Technické zabezpečení budov proti vstupu nepovolaných osob 

 
1. Oboje vstupní dveře do objektu školy z venkovního prostoru musí být v době provozu 
školy trvale uzavřeny a zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob.  
2. Vedlejší vchod do školy je určen pro žáky 1.stupně, tento vchod je  používám při 
hromadném vstupu žáků do školy a při hromadném odchodu žáků do školy.   
3. Hlavní vchod do školy je určen pro žáky 2.stupně a pro všechny návštěvy, které do školy 
přichází v době vyučování.   
4. Oba vchody jsou opatřeny bezpečnostními zámky s venkovní koulí se samouzavíracím 
zařízením, hlavní vchod je opatřen komunikátorem a elektronickým vrátným, jehož 
prostřednictvím může každý příchozí ohlásit důvod své návštěvy. Součástí komunikátoru je i 
videotelefon, který je přiveden do kanceláře školy a do sborovny 2.stupně. Každá návštěva, 
která žádá o vpuštění do školy, se ohlásí jménem a uvede důvod své návštěvy.  Hlavní vstup 
do školy je monitorován kamerovým systémem. 
5. Po ukončení provozu je budova opatřena zabezpečovacím zařízením, které je napojeno na 
pult Městské policie Chodov.  
6. Vstupní dveře do školní družiny jsou v době provozu školní družiny trvale uzavřeny, jsou 
opatřeny elektronickým vrátným a komunikátorem.  
7. Žáci vstupují do školy a do prostor školní družiny samostatně, bez doprovodu rodičů.  
8. V době výuky je rodičům povolen vstup do školy jen hlavním vchodem z nezbytně nutných 
důvodů a po ohlášení v kanceláři školy.  
9. Pokud rodič přivádí dítě do školy později (např. od lékaře) ohlásí příchod dítěte přes 
videotelefon. Dítě do budovy vstupuje samostatně. 



10. Pokud je dítě uvolněno ze školy na základě písemného sdělení zákonného zástupce, ten 
čeká na dítě před školou. 
11. Případné schůzky s příslušným učitelem si zákonný zástupce sjednává vždy předem 
telefonicky, e-mailem nebo přes Bakaláře a to na dobu před nebo po ukončení výuky. 
12. Zákonní zástupci žáků (resp. jimi pověřené osoby) čekají na své děti před budovou školy. 
Není možné, aby tyto osoby setrvávaly na chodbách a v šatnách. 
13. Vstup do školní jídelny i přilehlých šaten je z hygienických důvodů zakázán. Do prostoru 
školní jídelny vstupují jen strávníci a osoby, které si jdou vyzvednout oběd do jídlonosičů. 
 
 
❖ Organizační zabezpečení školy proti vstupu nepovolaných osob 

 
1. Vstup do školní budovy je povolen výhradně zaměstnancům, žákům zapsaným do ZŠ, jejich 
zákonným zástupcům, osobám pověřeným pro přivádění/ vyzvedávání žáků.  
2. Cizím osobám je vstup do školy umožněn pouze po ohlášení účelu návštěvy a jména 
navštívené osoby.  
3. Žáci mají přísný zákaz pouštět kohokoliv do budovy školy.  
4. Ten, kdo není zaměstnanec ani žák školy, se v objektu školy nesmí pohybovat bez 
doprovodu, ani vstupovat do tříd a učeben. 
 
 
❖ Poučení pro zaměstnance školy  

 
1. Důsledně monitorovat situaci a pohyb ve škole. V případě vstupu cizí osoby do objektu 
školy zjistit důvod jeho návštěvy a případně jej doprovodit. 
2. V případě výskytu cizí osoby v prostorách školy, zjistí zaměstnanec důvod vstupu této 
osoby a ihned zabezpečí trvalý doprovod této osoby až do jejího odchodu ze školy. 
 
 
❖ Informace pro zákonné zástupce  

 
1. Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba pro přivádění/ vyzvedávání dětí, bude 
sledovat, zda nevešla do budovy zároveň s nimi cizí osoba. V případě, že ano, bude 
neprodleně kontaktovat jakéhokoliv zaměstnance školy.  
2. Při odchodu z budovy je třeba zkontrolovat, zda někdo nevyužil otevřených dveří ke 
vstupu, nebo odchodu z budovy, a zda jsou dveře správně uzavřené.  
  

 
Věříme, že naše změny a přijatá opatření všichni pochopíte a budete je dodržovat.  
Jde o bezpečí a zdraví dětí. 
 

Směrnice nabývá účinnosti dnem:  17.11. 2017 

Projednáno pedagogickou radou dne: 14.11. 2017 

V Chodově 9.11. 2017 


