
 

Vážení rodiče,  
 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR vydalo po řadě agresivních činů cizích osob 

s tragickými následky na školách metodické doporučení k bezpečnosti dětí a žáků ve školách 

a školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti (č.j. MŠMT-1981/2015-1).  

Na základě tohoto doporučení realizuje naše škola za přispění zřizovatele Městyse Besednice 

bezpečnostní čipový systém tak, abychom pomohli lépe ochránit Vaše děti.  

Hlavní důvody instalace bezpečnostního čipového systému jsou : zajištění lepší bezpečnosti 

žáků školy, důslednější hygiena v prostorách školy a podpora samostatnosti dětí.  

 

Hlavní vchodové dveře  
Obecná pravidla pro vstup do budovy  
 

Čipový systém umožní vstup pouze osobám, které vlastní svůj osobní čip. Přístup do budovy 

je umožněn přiložením čipu ke čtecímu zařízení u hlavních vchodových dveří. Čip obdrží 

každý žák školy a zaměstnanec na základě vratné zálohy ve výši 200,- Kč. Při jeho ztrátě 

nebo poškození bude čip zablokován a žák i zaměstnanec dostanou nový. Záloha bude po 

ukončení školní docházky žáka nebo při jeho přestupu na jinou školu vrácena v plné výši.  

Pro ostatní osoby, které nejsou žáky školy nebo zaměstnanci školy, bude hlavní vchod 

uzavřen. Ke vstupu do školy je zde k dispozici zvonek.  
 

Pravidla vstupu pro žáky školy  

Ranní vstup do školy  
 

Hlavní vchod se odemyká v 6:00 hod. a uzamyká v 16:15 hod.  

V ranních hodinách je umožněn žákům navštěvující ŠD vstup na čip. Žáky 1.třídy mohou do 

družiny doprovodit rodiče, nejdéle však do konce září každého školního roku.  

Od 7.30 hod. do 7.55 hod. bude vchod otevřen a dohled u něj bude vykonávat školník nebo 

jiný pověřený zaměstnanec školy.  

Žáci vstupují do školy samostatně bez doprovodu rodičů. Výjimku mají žáci 1.třídy, kteří 

mohou vstupovat do prostoru šaten v doprovodu rodičů, a to nejpozději do konce září každého 

školního roku.  

Žáci mají zakázáno pouštět do školy nepovolané osoby a také neohlášené rodiče.  
 

Vstup do školy v době výuky  
 

V případě, že žák přichází do školy v čase dopoledního vyučování (návštěva lékaře apod.), 

bude vpuštěn na základě hlasového kontaktu s některým z pracovníků školy přes zvonek.  
 

Vstup do školy na zájmové kroužky  
 

Při vstupu do školy v rámci zájmového kroužku zajišťuje otevření hlavních dveří a dozor nad 

žáky vedoucí kroužku. Účastníci zájmových kroužků čekají na svého vedoucího před školní 

budovou. Účastníkům kroužků není dovoleno zůstat ve školní budově a čekat na zahájení 

kroužku bez dozoru, s výjimkou žáků čekající ve ŠD. 

 

 Pravidla vstupu pro pracovníky školy 
 

Pracovníci školy využívající hlavní vchod mohou vstupovat na čip v době 6:00 – 7.50 a  

11.30 -  16:15 hod. Mimo tento čas a je pro vstup do budovy nutný klíč. 
 

 

 

 



Pravidla vstupu pro rodiče a zákonné zástupce  
 

Při návštěvě školy k vyřízení neodkladných záležitostí v kanceláři zástupce nebo ředitelně 

musí zákonní zástupci využít stávající zvonek u hlavního vchodu. Totéž platí i pro předem 

domluvenou schůzku s učiteli. Přístup může být umožněn pouze na základě kontaktu se 

zaměstnanci školy. Rodiče nedopustí, aby se s nimi dostávaly do školy cizí osoby.  

Výjimku mají rodiče žáků 1.třídy, kteří mohou ráno doprovodit své děti do šaten a to 

nejpozději do konce září každého školního roku.  

Neohlášené osoby pohybující se po škole mohou být vykázány jakýmkoli zaměstnancem 

školy.  

Rodiče nebo pověřené osoby, které přicházejí vyzvednout své dítě po skončení vyučování, 

čekají před školní budovou.  
 

Pravidla pro vyzvedávání dětí z družiny  
 

Při vyzvedávání dětí z družiny se použije odpovídající zvonkové tlačítko. Vaše dítě bude 

puštěno z oddělení ŠD na základě zvukového kontaktu vychovatele s Vámi a přijde samo k 

hlavnímu vchodu. Výjimku mají pouze žáci 1.třídy, které mohou rodiče vyzvednout osobně v 

družině. Výjimka platí do konce září každého školního roku.  

Dítě může být vydáváno pouze rodičům a osobám uvedeným v zápisovém lístku.  
 

Pravidla vstupu pro návštěvníky  
 

Pokud chce návštěvník vstoupit do školy, je nutné zazvonit a vyčkat na příchod zaměstnance 

školy. Je zakázáno jakkoliv se pokoušet dostat do školy bez čipové karty a bez ohlášení (s 

jinou osobou, žákem, dožadovat se vstupu po žácích, blokovat zavírající se dveře).  

Osoba, která se dostane do budovy neoprávněně, bude vykázána jakýmkoli zaměstnancem 

školy.  
  

Vážení rodiče, věřím, že společným naplňováním výše uvedených pravidel dojde ke 

zvýšení bezpečnosti našich žáků a Vašich dětí a zamezení přístupu nežádoucím osobám 

do objektů školy. 


