
 

 

 

                                                              

               

 

Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace 
 

tel. 483 320 777,  483 319953     skola@zsliberecka.cz,  www.zsliberecka.cz 

Pokyn ředitele 
Předmět pokynu Bezpečnostní opatření školy 

Pořadové číslo:2/2014 Účinnost od: 15. 10. 2014 

Spisový znak: 1.2.1 Skartační znak: V 5 

Počet příloh: 
 

 

I. 

Předmět pokynu 

 

Tento pokyn se vztahuje na zajištění bezpečnosti školy 

II. 

Opatření 

 

1. Žáci mají zakázáno otevírat dveře školy a pouštět do školy osoby, které nejsou pracovníky 

školy nebo žáky školy.  

2. Žáci mají povinnost při vstupu do školy a při odchodu ze školy dveře školy vždy zavírat. 

3. Všichni žáci školy vstupující do školy mimo standardní začátek vyučování (7:00, 8:00) 

vstupují do školy pomocí tlačítkového panelu a ohlásí se takto: jméno, třída, třídní učitel, 

důvod opožděného příchodu. 

4. O přestávkách mezi dopoledním a odpoledním vyučováním se škola zamyká od 11:45 do 

12:30 a od 12:45 do 13:30. Kontrolu provede dohled. 

5. Rodiče, zákonní zástupci a jiné osoby, které doprovázejí děti do školy  

a odvádějí děti ze školy, nevstupují do budovy školy. Při doprovodu dětí do školy  

a odvádění dětí ze školy čekají před vstupem do školy. 

6. Rodiče, zákonní zástupci a jiné osoby potřebují-li osobně jednat s pracovníkem školy, tak 

vždy vstupují do školy ohlášením návštěvy pomocí tlačítkového panelu u vstupu do školy. 

Jiný způsob vstupu do školy je zakázán!! 

7. Rodiče, zákonní zástupci a jiné osoby při vstupu do školy sdělí své jméno, jméno žáka, 

třídu žáka, jméno třídního učitele a důvod návštěvy školy. 

8. Pracovníci školy nepouštějí do školy osoby, které nejsou pracovníky školy nebo žáky 

školy vyjma osob, které s nimi mají domluvené jednání. Tyto osoby vstupují do školy 

ohlášením návštěvy pomocí tlačítkového panelu u vstupu do školy. 

9. Osoby obsluhující videotelefony, musí vždy osobu vizuálně identifikovat a požadovat od 

osoby přicházející do školy následující: jméno, jméno žáka, třídu, třídní učitel, důvod 

návštěvy. 

 

III. 

Účinnost pokynu 

 

Tento pokyn nabývá účinnosti 15. 10. 2014 

 

Jablonec nad Nisou, dne 15. 10. 2014 

 

 

 

RNDr. Jiří Čeřovský 

ředitel 
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