
Základní škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace  

         č.j. ZŠT/509/2014/Po 

 

Pravidla pro vstup a pohyb žáků a dospělých osob po škole 

 vstup do školní budovy v době vyučování je bez omezení povolen pouze 

zaměstnancům a žákům školy  

 do školní družiny přichází zapsaní žáci v čase 6.00 – 7.20 hod a vstupují 

přes elektronický zabezpečovací systém (EZS) umístěný ve ŠD I. 

 v době od  7.40  do  7.55 hod je pro žáky hlavní vstup do školy volně 

přístupný za dohledu pověřeného pedagogického pracovníka školy 

 jiné osoby přicházející v tomto čase jsou povinny sdělit důvod své návštěvy 

ve škole pracovníku, který vykonává dozor v prostoru šaten 

 na základě identifikace této osoby dozorující pracovník zajistí případný 

doprovod příchozího k osobě, se kterou chce jednat 

 nekontrolovaný a volný pohyb cizích osob po budově školy z důvodu 

dodržování zásad BOZ žáků, pracovníků a dalších osob JE ZAKÁZÁN!!  

 rodiče, zákonní zástupci žáků a další osoby, které chtějí školu navštívit  

v době, kdy je hlavní vchod do školy uzavřen, se musí vždy ohlásit přes EZS 

v ředitelně, odděleních ŠD, v učebně I.st., v kabinetu Cj či u školníka školy 

s představením se a uvedením důvodu návštěvy školy 

 škola trvá na osobním kontaktu přicházejícího a EZS kontaktovaného 

pracovníka školy 

 žáci ani další osoby nesmí při pozdním příchodu násilím otvírat 

zabezpečené vstupní dveře - do budovy školy mohou vstoupit pouze přes EZS  

 Žákům JE ZAKÁZÁNO vpouštět do budovy školy cizí osoby. Jejich 

příchod jsou povinni ihned nahlásit některému z pracovníků školy. 

Současně žádáme rodiče našich žáků, aby se bez závažného důvodu  

nepohybovali mezi žáky školy a zjednodušili tak dohlížejícím pedagogům 

jejich práci. Jedná se zejména o prostor hlavního vstupu a šaten školy. 

Cílem výše uvedených opatření je minimalizace rizik kontaktu žáků s cizími 

osobami a snaha o dosažení bezpečnějšího prostoru školy. 

 

Děkujeme za respektování a dodržování  stanovených pravidel. 

 

V Tlumačově 24. 11. 2014   Mgr. Robert Podlas, ředitel školy 


