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Pokyn ředitelky školy ke vstupu do školní budovy v ul. Kladenská 

 

Vážení rodiče, vážení návštěvníci naší školy, 

ve snaze zajistit bezpečnost žáků školy a ochranu majetku před nepovolanými osobami stanovuji 

tato pravidla pro vstup do budovy školy v ul. Kladenská (1. – 3. ročník): 

 

1. Ranní vstup do školní budovy:  

Žáci vstupují do budovy od 7.40 do 8.00. (Výjimku tvoří žáci školní družiny, která je pro ně otevřena od 

6.00.) Vcházejí do šaten samostatně bez doprovodu. 

Není možné, aby zákonní zástupci žáků vstupovali do budovy školy, ani do šaten. V této době 

dohled u vstupu do budovy i v prostorách šaten vykonává pověřený pracovník. Výjimku tvoří zákonní 

zástupci žáků prvních tříd, kteří mohou doprovázet do šatny žáka, ale pouze v průběhu prvních 14 

dní v měsíci září. 

2. Umožnění vstupu do školy v době výuky:  

V době výuky návštěvník zazvoní u vchodu a nahlásí důvod návštěvy. Do budovy vstupuje pouze se 

souhlasem zaměstnance školy. Pokud rodič přivádí žáka později (např. od lékaře), ohlásí jeho příchod 

přes zvonek vyučujícímu, poté žák vstupuje do budovy samostatně. Pověřená osoba si vyzvedává 

dítě osobně v případě, že byla školou informována o úrazu nebo nemoci žáka. Ohlásí svůj příchod 

přes zvonek do konkrétní třídy. Žáci mají přísný zákaz pouštět kohokoliv do budovy školy. 

3. Pohovory, konzultace s vyučujícími:  

Sjednávejte si schůzky s vyučujícími na dobu po ukončení výuky, respektujte dobu vyučování 

i přestávky vyučujících. Pokud to není akutní, schůzky si sjednávejte předem telefonicky nebo e-

mailem.  

4. Vyzvedávání žáků po vyučování:  

Zákonní zástupci žáků čekají na své děti zásadně před budovou školy. 

5. Školní družina: 

Ranní provoz začíná v 6.00 hod. Pověřená osoba doprovází žáka pouze ke vchodu, do budovy školy 

vstupuje žák samostatně. Při vyzvedávání žáků, kteří odcházejí ze školní družiny s doprovodem, se 

pověřená osoba nahlásí přes zvonek vychovatelkám a počká na dítě před budovou školy. 

 

Vážení rodiče, vážným důvodem pro vydání tohoto pokynu je zajištění bezpečnosti vašich dětí. 

Není možné, aby se po budově školy neustále pohybovalo mnoho dospělých osob. 

Věřím, že toto opatření přijmete s pochopením a budete ho všichni respektovat. 

 

Tento pokyn nabývá platnosti dne 10. 1. 2020   

Mgr. Magda Pacáková 

                                ředitelka školy 
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