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Vážení rodiče,
Vzhledem k situaci ve společnosti musíme reagovat i my na možnost ohrožení našich dětí i
zaměstnanců školy a vytvořit ve škole co možná nejbezpečnější prostředí.
Prvním z kroků bude zajištění hlavního vstupu do budovy a omezení pohybu třetích osob
ve škole. Nadále není možné, aby rodiče a s nimi i další osoby volně vstupovaly do školy,
kdykoliv se jim tak zlíbí často bez zásadního důvodu. Další kroky v podobě instalace
kamerového systému, přechodu na čipové karty (pro cizí strávníky) a zintenzivnění
pedagogického dohledu budou následovat.
Na základě rozhodnutí ředitele školy a souhlasu školské rady přijímáme tato opatření:
V budově Chelčického:
1. Rodiče nevstupují za prosklené dveře šatny.
2. Prostor určený pro rodiče je v šatně před recepcí.
3. Rodiče jednají s učiteli mimo vyučování po předchozí domluvě a zapíší se u služby
v recepci.
4. Cizí osoby vstupují do budovy pouze se souhlasem vedení školy.
V budově Žerotínova:
1. Prosklené dveře u hlavního vstupu jsou trvale uzamčeny.
2. Vedení školy připravuje přechod na čipové karty.
3. Žáci mimo čas 7.45 – 7,55 vstupují do budovy po zazvonění zvonkem a
vyzvednutím ped. pracovníky
4. Cizí osoby nevstupují do budovy bez vědomí zaměstnanců.
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Dodatek ke školnímu řádu
Opatření k zajištění bezpečného prostřední ve škole
Na základě pokynu ředitele školy a souhlasu školské rady přijímáme tato opatření
jakou součást školního řádu:
1. Cizí osoby včetně rodičů vstupují během vyučování do budovy pouze se
souhlasem vedení školy.
2. Rodiče jednají s učiteli mimo vyučování po předchozí domluvě a zapíší se u
služby v recepci.
3. Prostor určený pro rodiče je v šatně před recepcí.
Schváleno školskou radou dne 20. října 2014
Schváleno pedagogickou radou dne 21. října 2014
Platné od 21. října 2014
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