
 

Bezpečnostní opatření 

 
Vážení rodiče,  

před několika dny se v naší škole stala nepříjemná věc, o které Vás chci informovat a zároveň nastavit opatření. 

 

18. října si pro jednu naši žákyni přišel do školní družiny neznámý člověk. Nepředstavil se do telefonu u dveří 

a zároveň neukázal svoji tvář na kameru, která je zabudována v panelu tlačítek zvonků. Žákyně potvrdila, že se 

jedná o cizího člověka. Paní vychovatelka proto dítě nevydala a zavolala rodičům.  

O situaci jsem informoval Policii ČR, která nám podala k podobným problémům své stanovisko. 

 

S ohledem na tuto zásadní a nebezpečnou situaci vydávám tato opatření a zároveň Vás rodiče žádám  

o spolupráci: 

- Rodiče dětí MŠ při vstupu do budovy vždy používají čipy, nikdy nevpoštějí do budovy cizí osobu, kterou 

osobně neznají! Navíc monitorujeme, který čip byl použit a kdy. Proto přiložte čip ke čtečce vždy, i když 

jdete ve větší skupině. 

- Rodiče žáků ZŠ do budovy nevstupují. Samozřejmostí je však domluva se zaměstnanci – např. pomoc 

mladším žákům v šatně, setkání s pedagogy a další.  

- O vstupu rodičů vždy musí vědět někdo ze zaměstnanců. 

- Od září se od vstupních dveří dozvoníte na podatelnu, kancelář školy – vedoucí školní jídelny paní 

Balážovou ve staré budově. Jejím úkolem je vpustit do budovy rodiče i žáky, pokud se nedovolají do tříd, 

do sborovny, ředitelny. 

- Nevpouštějte s sebou do školy nikoho cizího. I kdyby argumentoval, že jde na schůzku a škola o něm ví. 

Takový člověk použije zvonek a vyčká na příchod zaměstnance školy. 

- Jakékoli Vaše pochybnosti, podezření oznamte zaměstnancům školy nebo přímo volejte Policii ČR.  

- Policie nás ujistila, že tyto skutečnosti jsou pro ni zásadní, budou řešit každý náš podnět. 

- Škola připraví možnost monitorování vstupní chodby kamerovým záznamem s ukládáním. 

- Rodiče poučí děti o bezpečném pohybu po obci, komunikaci s cizími osobami. 

- Škola poučí o dané situaci žáky školy.  

- Buďme pozorní a ostražití, nebuďme lhostejní ke svému okolí. 
 

Vážení rodiče, nenechme si vzít bezpečí a příjemnou atmosféru školy a našeho areálu. Je to jedna z našich 

silných stránek, kterých si vážím a podporuji je. V bezpečném a respektujícím prostředí je nám ve škole 

dobře. Pokud by kohokoliv z Vás napadlo případné další opatření, budu rád za Vaše návrhy. 

 

 

za zaměstnance školy Mgr. Petr Juráček, ředitel školy 

v Ostopovicích 5. 11. 2018 


