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Pokyn k zabezpečení školy před vniknutím cizí osoby 

Na základě metodického doporučení MŠMT  ČR č.j.:MSMT-1981/2015-1 Minimální standart 

bezpečnosti škola přijímá následující bezpečnostní opatření, pro zajištění bezpečnosti  dětí v budově 

školy. 

Škola se nachází v několika budovách, které mají různé počty vchodů. Klíče od vchodů mají pouze 

pracovníci školy.  Budovy jsou po většinu provozní doby uzavřeny. Na všech budovách jsou umístěny 

zvonky do jednotlivých tříd. Po zazvonění na příslušnou třídu, budete muset počkat, až vám přijde 

zaměstnanec školy otevřít.  V případě, že se tak nestane, použijte telefonní číslo uvedené u zvonků. 

Vchody budou otevřeny pouze v době zvýšeného pohybu dětí a rodičů v šatnách školy. Je to v době od 

7.00 do 8.00, v době polední od 12 do 12.15 a odpoledne od 14.30 do 15.15h.  V tuto dobu bude u 

vchodů školy vykonáván dozor podle rozpisu. Na jednotlivých budovách MŠ mohou být časy otevření 

ještě individuálně upraveny podle potřeby. Prosíme rodiče, aby si všímali přítomnosti cizích osob 

v areálech školy a upozornili na to zaměstnance školy. Na rodiče se obracíme také s prosbou, pokud 

přichází do školy, kdy je vstup uzavřen, aby pobyt v šatnách zkrátili jen na nezbytně nutnou dobu, aby 

nenarušoval činnosti ve třídách. Při pobytu na školní zahradě budou areály školy uzamčené. 

Všechny osoby dožadující se vstupu do budovy zapíší své jméno, příjmení a důvod návštěvy do knihy 

návštěv. Zaměstnanec, který cizí osobu do budovy pustí, musí údaje zapsané v knize návštěv 

zkontrolovat s průkazem totožnosti. Pokud je návštěva předem ohlášena, může vejít do budovy školy. 

Pokud osoba není ohlášena, počká před vchodem, až zaměstnanec školy dojde pro osobu, za kterou 

návštěva přišla. 

Zaměstnanci školy byli seznámeni se zvýšenými principy zabezpečení školy a byli poučeni o jednání v 
krizových situacích. Děti byly poučeny o bezpečnosti školního prostředí. 

 

I přes toto opatření v rámci zabezpečení školy proti možnosti vniknutí cizí osoby připravujeme další 

vylepšení technického zabezpečení vstupů do budov školy. 
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