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V Kolíně 1. 11. 2017

Opatření pro vstup do budovy
Vážení rodiče a návštěvníci školy,
v zájmu bezpečnosti dětí i zaměstnanců ustanovujeme pravidla pro vstup do budovy.
1.

Dveře od budovy jsou opatřeny zvonkem, kterým lze přivolat příslušnou osobu,
pověřenou otvíráním.

2.

Do budovy osoby (mimo zaměstnanců) nevstupují. Činí tak pouze v mimořádných
případech, či po předchozí domluvě se zaměstnancem školy.

3.

Cizí osoby do budovy nevstupují. Rodiče také nevstupují do šaten a tříd. Své děti
opouštějí před budovou a tam na ně také čekají. Nebuďte překvapeni, že budete u
vchodu, především před vyučováním, zastaveni dohlížející osobou a popřípadě
upozorněni na neoprávněný vstup do budovy.

4.

Jednání s učiteli nebo asistenty pedagoga je možné po předchozí domluvě a v době
konzultačních hodin pedagoga. Plánujte vždy tak, aby nebyl narušen pravidelný chod
školy.
Vyčkejte, dokud si Vás zaměstnanec školy nevyzvedne u vchodových dveří.

5.

Rozhovor s vedením školy je dobré domlouvat s předstihem.

6.

Při předem neohlášené návštěvě vyčkejte u hlavních dveří, dokud si pro Vás, pokud
může, pedagog nepřijde, aby se Vám mohl věnovat. Pedagog a asistent pedagoga
nemohou přerušit práci kdykoli- výuka, jednání, příprava na vyučování. Při
nedodržení tohoto postupu nebudete do budovy vpuštěni.

7.

Žáci mají přísně zakázáno vpouštět do budovy cizí osoby a bývalé žáky. Není proto
možné vyžadovat na nich možnost vstupu do budovy.

8.

Při akcích školy (např. DOD, třídní schůzky) budou vchodové dveře odemčeny. Vstup
a pohyb osob ve vymezených prostorách bude účastníkům umožněn. Pro zabezpečení
akce bude vždy určen dohled z řad zaměstnanců školy.
Věříme, že naši snahu ochránit žáky i zaměstnance pochopíte a budete s námi plně
spolupracovat.
Mgr. Hana Holcmanová
ředitelka školy

