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Zajištění bezpečnosti v budově MŠ a ZŠ 

 
1. Důsledné zamykaní všech vchodů do MŠ i ZŠ. 

 

3. V ZŠ bylo provedeno opětovné poučení žáků o bezpečném chování v prostorách školy i při 

cestě do školy a ze školy. Poučení zapsáno do TK. 

 

2. Do prostor MŠ a ZŠ bude umožněn přístup pouze známým osobám, cizí osoby smí do 

budovy pouze za doprovodu zaměstnance školy. 

 

3. ZŠ: 

- Budova je odemčena pouze v době 7:00 – 8:00 při příchodu žáků do školy. V této době 

vykonává dohled školnice ZŠ na chodbě v přízemí budovy a musí kolem ní projít každá osoba 

vstupující do školy. 

- Vstup do školy během vyučování a provozu ŠD je umožněn pouze na zazvonění. Otevřít 

školu během této doby mohou pouze zaměstnanci školy. 

- Pro vstup do školy pro žáky ZUŠ Zábřeh je určen zvonek ZUŠ. Otevírat školu mohou opět 

pouze zaměstnanci ZUŠ Zábřeh nebo zaměstnanci ZŠ a MŠ Olšany. 

- Zadní vchod do školy je trvale uzavřen. Využívá se pouze při přechodu dětí na školní 

zahradu či multifunkční hřiště. 

 

Je potřeba spolupráce rodičů při řádném dovírání dveří. 

 

4. MŠ: 

- Vstup do MŠ je trvale uzavřen.  

- Rodičům a dalším děti doprovázejícím osobám je umožněn vstup prostřednictvím čipů, které 

si mohou po zaplacení zálohy v MŠ vyzvednout. Na tyto čipy je možný přístup do MŠ pouze 

v pracovní dny v těchto časových intervalech: 

  6:30 –   8:00 

12:00 – 12:20 

15:00 – 16:00 

- Každý držitel čipu má povinnost dodržovat následující opatření k zajištění bezpečnosti MŠ: 

 Nevpouštět do prostor MŠ žádnou osobu bez čipu. 

 Nepůjčovat čip žádné další neoprávněné osobě. 

 Ztrátu čipu okamžitě hlásit v MŠ. 

 

 

 

 

V Olšanech 2. 9. 2015 

 


