ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace
PSČ 628 00, tel. a fax: 517 541 811, e-mail: sekretariát@zshornikova.cz, www.zshornikova.cz

UPOZORNĚNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮM ŠKOLY
Vzhledem k povinnosti zvýšit co nejvíce bezpečnost našich žáků – Vašich dětí, Vás chceme
informovat o pravidlech návštěv ve škole a pohybu osob po budově školy.

Obecná pravidla:







Jediný vchod určený pro vstup do budovy školy je hlavní vchod s vrátnicí. Použít jiný vchod je
zakázáno! (Výjimka – vstup do školní jídelny od 11.00 – 12.00 hod. a do tělocvičny
v odpoledních hodinách).
Hlavní vchod do budovy školy je ve dnech školní docházky otevřen od 6. 30. Rodiče a hosté
(návštěvníci) mají povolen vstup jen do vestibulu školy.
Vchod do budovy školy je jen jeden, a to vchod u schránek a zvonků (včetně videotelefonu).
Z pohledu příchozích vlevo. Pravý vchod bude uzamčen.
Vchod do šatny se zavírá v 7.55. Žáci tedy musí přijít do školy nejpozději v 7.55 tak, aby stihli
začátek vyučování v 8.00 dle platného školního řádu.
Vstup do šaten je rodičům a návštěvníkům školy zakázán. Dveře do šaten se zavírají.
Volný pohyb cizích osob po škole je zakázán.

Informace pro návštěvníky školy:
 Každá návštěva se musí nahlásit na vrátnici a zapíše do knihy návštěv.
 Vchod do budovy je povolen v přezůvkách nebo v návlecích, které jsou k dispozici u
vchodových dveří.
 Návštěva bude vpuštěna z vestibulu do interiéru školy jen v případě předem domluvené
návštěvy, nebo když se vrátný telefonicky spojí s požadovaným pracovníkem školy, který
potvrdí, že návštěva může vstoupit.
 Povinností návštěvy je opustit budovu školy hlavním vchodem a nahlásit na vrátnici svůj
odchod.
Vstup pro žáky a rodiče HŠ Yamaha:
 Vpuštěn bude ten, kdo má viditelně visačku HŠ Yamaha
 Rodiče na své děti čekají ve vestibulu
 Učitelé Yamahy si žáky vyzvedávají ve vestibulu, zkontrolují přezutí a odvádějí do učebny.
Učitelé doprovází žáky i z hodiny.
Pronájmy:
 Využívají jen zadní vchod.
 Spojovací krček se školou je uzamčený od 14.00
Propustky:
 Žákům je v době školního vyučování umožněn odchod ze školy (nebo školní akce) pouze na
základě podepsané propustky zákonným zástupcem. Nelze žáka uvolnit například po
telefonu. Propustku podepíše zákonný zástupce i v případě, že si přijde vyzvednout žáka
osobně. Propustky jsou k dispozici na vrátnici nebo na webu školy.

