Závazná opatření ke zvýšení bezpečnosti žáků a zaměstnanců
platná od 24.listopadu 2014
V souvislosti s tragickými událostmi na střední škole ve Ţďáře nad Sázavou
vyhodnotila škola rizika stávajícího zabezpečení a přijala následující opatření
k zajištění bezpečnosti ţáků:
- od 6:30 do7:10 a od 7:25 do 17:00 hod je škola přístupná hlavním
vchodem pouze na zvonek s ohlášením jména a uvedením, koho dotyčná
osoba chce navštívit, popř. přivést/vyzvednout ze ŠD.
- V době od 7:10 do 7:25 hod je pro ţáky hlavní vstup přístupný bez
elektronického zabezpečení, dohledem nad ţáky je pověřen pan školník a
paní uklízečka.
- od 7:25 je hlavní vchod uzavřen a škola je tedy nadále přístupná pouze na
zvonek s otevřením dveří přes telefony. Vstup do budovy školy v době
vyučování je povolen pouze ţákům a zaměstnancům školy.
- Ostatním osobám, rodičům, prarodičům a dalším, je vstup do budovy,
včetně šaten, zakázán! U vstupních dveří do budovy vykonává o všech
přestávkách dohled určený pedagogický pracovník nebo zaměstnanec
školy. V případě, ţe rodič potřebuje hovořit s pedagogem či jiným
zaměstnancem školy, případně ţákem,dohlíţející učitel u vchodu či jiný
pracovník školy zajistí přivolání příslušného zaměstnance školy nebo
návštěvu doprovodí. Pod dohledem tohoto učitele či jiného zaměstnance
školy lze k projednání příslušné záleţitosti vstoupit do budovy. Toto
opatření platí po celou dobu vyučování.
- při návštěvě školy nedovolte prosím, aby s Vámi do školy současně
vstupovaly další osoby.
- při odchodu ze školy nikoho do budovy nepouštějte.
Zadní vchod školní jídelny je uzavřený a vstup je moţný pouze po zazvonění,
v době výdaje obědů je vchod otevřen a vstup je moţný po ohlášení
dohlíţejícímu pedagogu nebo vedoucí školní jídelny.
Boční vchod u tělocvičny je stále zavřený, v případě odchodu ţáků na školní
hřiště jej vyučující zamyká a při návratu odemyká.

Žáci byli poučeni a seznámeni s principy bezpečného školního prostředí:
Pravidla jednání při vstupu do budovy školy a opouštění školy:
-

ţák se musí představit a oznámit kmenovou třídu

-

uvést důvod pozdního příchodu do školy

odcházet ze školy nejlépe ve skupinkách, nehovořit mimo budovu
s cizími osobami, při pocitu nebezpečí se ihned vrátit do školy, vyhledat
pomoc dospělé osoby
hlášení cizí osoby, která se pohybuje ve škole bez doprovodu známé
dospělé osoby (nahlásit dohlíţejícímu zaměstnanci, v kanceláři školy)
hlášení podezřelého chování i ze strany spoluţáků (např. drţení zbraní,
násilí, výhruţky a jiné podezřelé aktivity)
neotvírat zabezpečené vstupní dveře a nevpouštět cizí osoby do objektu
školy
byli poučeni o jednání v krizových situacích – při vzniku mimořádné
události
Chápeme, ţe tato opatření mohou být do jisté míry omezující a nemohou
stoprocentně zabránit opakování podobné události, jsou ale činěna na posílení
bezpečnosti Vašich dětí i zaměstnanců školy. Děkujeme za pochopení a
respektování přijatých opatření.
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