ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, ČEJKOVICKÁ 10,
příspěvková organizace
Čejkovická 10, 628 00 Brno
Tel. 544233629, Fax 544230862, E-mail info@zscejkovicka.cz

Příkaz č.01/2016
ředitele ZŠ Brno, Čejkovická 10
k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví žáků, dětí a zaměstnanců školy a
k zabezpečení ochrany majetku.
(1)
Vstup žáků před vyučováním do budovy zajistí osoba konající ranní dohled v prostoru šaten, která též
plně zodpovídá za bezpečnost. Dveře (vchod C, u vrátnice) zůstávají otevřené v čase 7,40 – 8,00h.
Tento zaměstnanec též zodpovídá, že do budovy nevnikne žádná cizí osoba.
(2)
Do budovy ZŠ mohou bez registrace na vrátnici vcházet POUZE zaměstnanci a žáci této školy. Ke
vstupu musí využít hlavní vstup do budovy přes vrátnici ZŠ. Ke vstupu nesmí využívat vrátnici ISOB
ani žádný jiný vchod.
(3)
Třetí osoby vč. zákonných zástupců žáků mohou vstoupit do budovy JEN za předpokladu předem
domluvené schůzky se zaměstnancem ZŠ. Zaregistrují se na vrátnici a vrátný telefonicky ohlásí
návštěvu danému zaměstnanci. V případě, že zaměstnanec schůzku nepotvrdí, či není telefonicky
k zastižení, vykáže vrátný třetí osobu před hlavní vstup do ZŠ. V opačném případě vrátný vyzve
zaměstnance k převzetí návštěvy v prostoru u vrátnice, či osobně doprovodí návštěvu do kanceláře
zaměstnance (vrátnici po tuto dobu uzamče).
(4)
Výjimkou z bodu (3) jsou třídní schůzky (či jiné hromadné schůzky se zákonnými zástupci) kdy lze
vstoupit na místo konání dané akce bez registrace na vrátnici, nejdříve však 10 minut před zahájením
akce. Dodržování hygienických podmínek a podmínek BOZ při těchto akcích zajistí zástupce ředitele
pro provozně ekonomickou činnost.
(5)
Platí ZÁKAZ pohybu třetích osob po škole bez doprovodu zaměstnance ZŠ.
(6)
Platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ pro žáky i zaměstnance (s vyj. vrátného) vpouštět do budovy jakoukoliv třetí
osobu!
(7)
Zákonný zástupce, vyzvedávající si žáka v průběhu vyučování se ohlásí na vrátnici, prokáže svou
totožnost a sdělí vrátnému jméno a třídu žáka. Vrátný žáka vyzvedne a předá zákonnému zástupci,
který mezitím čeká před budovou školy.
(8)
Škola se plně uzamyká a kóduje každý všední den v 19,00h, v tuto dobu již nesmí být v budově školy
nikdo přítomen.
Tento příkaz nahrazuje příkaz č. 01/2015 a nabývá účinnost od 15. 2. 2016.
Ing. Mgr. Libor Babák, Ph.D., MBA
ředitel školy

