
Vstup do prostor Základní školy a mateřské školy Třebíč, Bartuškova 700 

 

Vážení rodiče a návštěvníci školy, 
na základě metodického doporučení k zajištění bezpečnosti dětí a žáků ve školách a školských 
zařízeních – Minimální standard bezpečnosti č.j.: MŠMT-1981/2015-1, upravujeme pravidla vstupu 
do budovy naší školy a pohybu v ní. 
 
Proč tato pravidla? 
 
- bezpečnost vašich dětí – je na prvním místě!!!, ve škole je více než 550 žáků a my nemáme (ani  
  nemůžeme mít) přehled o tom, kdo ke komu patří, a tak by se mohlo stát, že do budovy vstoupí i  
  nežádoucí osoba 
- hygienické důvody 
- podporování samostatnosti žáků 
 
Velice Vám všem děkujeme za pochopení. 
 
Ranní vstup do školní budovy 
 
- škola se otevírá v 7.25 hod., 
- žáci 2.- 9. ročníku vstupují do budovy školy hlavním vchodem bez doprovodu rodičů, 
- žáci 1. tříd vstupují do budovy školy a do šaten v doprovodu rodičů (pokud to rodiče uznají za   
  vhodné), a to nejpozději do konce měsíce října 
- škola se zamyká v 7.45 hod. 
 
 
Vyzvedávání žáků po vyučování 
 
- žáci 2. – 9. ročníku odcházejí ze šaten a z budovy školy samostatně, bez doprovodu rodičů, 
- rodiče prvňáčků mohou čekat na své děti ve vestibulu, nejpozději však do konce měsíce října, 
- při vyzvedávání žáků ze školní družiny s doprovodem se dospělá osoba nahlásí paní vychovatelce  
  přes zvonek a počká na své dítě před vchodem do budovy školy. 
 
 
Vstup do školy v době vyučování 
 
- během vyučování rodiče ani jiní návštěvníci nevstupují bezdůvodně do školy, 
- v době dopolední výuky mohou rodiče z vážných důvodů (vyzvednutí žáka k lékaři, převzetí dítěte ve    
   škole z důvodů zdravotních problémů apod.) vstoupit do budovy školy po   
   nahlášení na sekretariátu školy, 
- pokud přivádí rodiče své dítě např. od lékaře, bude dítě po zazvonění vpuštěno do budovy školy bez  
  doprovodu rodičů, ve výjimečných případech a po nahlášení na sekretariátu, mohou rodiče své dítě  
  doprovodit až ke třídě. 
 
 
Pohovory a konzultace s vyučujícími 
 
- jednání se zaměstnanci školy bez předchozího ohlášení je možné v konzultačních hodinách, které  
  naleznete na web. stránkách školy a ráno před vyučováním,   v 7.45 hod. je nutno školu opustit, 
- běžnou návštěvu si dohodněte telefonicky, emailem s pedagogickým pracovníkem předem 



- v případě, že budete trvat na okamžitém rozhovoru  s pedagogickým pracovníkem školy, je třeba se  
  nahlásit na sekretariátě a vyčkat na chodbě v přízemí do té doby, než se Vám bude moci příslušný  
  pracovník věnovat. 
 
 
Závěrečné ustanovení 
 
Všichni zaměstnanci školy i žáci jsou vedeni k tomu, že pohyb jakékoliv cizí osoby bez doprovodu 
někoho z pracovníků školy musí okamžitě hlásit. 
 
 
 
     
          Mgr. Leoš Šeda 
          ředitel školy 


