Bezpečnostní opatření školy
Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032, prověřila bezpečnostní
opatření na zamezení vstupu a pohybu nepovolaných osob v areálu školy a přijala tato
opatření k zajištění bezpečnosti žáků školy:
 Vstupní dveře do budovy školy jsou do 12.00 hodin uzamčeny. Do této doby je škola
přístupná pouze na zazvonění u vstupních dveří. Zvonky obsluhuje školník a
asistentka ředitelky školy, kteří v době do 12.00 hodin osobně kontrolují a povolují
vstup do budovy.
 Od 12.00 hodin školník odemyká vstupní dveře do budovy školy.
Žákům a veřejnosti je zpřístupněn vestibul, čekárna pro rodiče, kde mohou rodiče
čekat na své děti, návštěvy na zaměstnance školy a dvorek školy.
 Příchod žáků na vyučování je hlavními vchodovými dveřmi do budovy školy, které
jsou zabezpečeny koulí a elektronickým vrátníkem.
Žáci a zaměstnanci naší školy mají možnost otevřít si dveře pomocí čipu.
 Ostatním osobám, které potřebují vstoupit do budovy, jsou k dispozici zvonky
u hlavního vchodu a to: k zástupci ředitelky školy, k asistentce ředitelky školy a
k ekonomce.
Tito zaměstnanci komunikují s návštěvami pomocí domácího telefonu.
Vpustit návštěvu do školy mohou jen osobně, nesmí používat elektronický zámek u
zvonků. S touto osobou jsou do doby, než ji předají zaměstnanci, za kterým dotyčná
osoba přišla. Samostatný pohyb cizích osob po škole není možný. Cizí osoba se může
pohybovat po škole jen v doprovodu zaměstnance školy.
 Žáci a zaměstnanci při vstupu nebo odchodu ze školy nesmí dovolit, aby s nimi
současně vstupovaly další osoby. Nikoho do budovy nesmí pouštět.
 Pokud dojde k situaci, že neznámá osoba vstoupí do zádveří vchodových dveří,
ujme se jí zaměstnanec školy, který vykonává v tomto prostoru dozor. Vstupující
osoba musí dozorujícímu zaměstnanci nahlásit důvod svého vstupu, své jméno a
příjmení a vyčkat zde na zaměstnance, s kterým jde jednat. Povinností dozorujícího
zaměstnance je přivolat požadovaného pracovníka školy a zaznamenání vstupu osoby.
 Vstup rodičů s žáky je povolen pouze do zádveří hlavního vchodu, který je v době
vyučování hlídán zaměstnancem školy. Pokud se zákonný zástupce žáka účastní
výuky se svým dítětem, zapíše zaměstnanec školy jeho přítomnost do sešitu návštěv,
kde uvede své příjmení, jméno, datum vstupu, čas vstupu a důvod návštěvy.
Při odchodu zapíše čas odchodu.
 Žáci kolektivních oborů nechodí do učeben sami, ale v šatně vyčkají na příchod
vyučujícího, který si je odvede do třídy.
 Přístup žáků do učebny tanečního oboru je přes vchodové dveře ze dvora. Tyto
dveře jsou opatřeny koulí. Vpustit žáky do této učebny může pouze vyučující
tanečního oboru.

 Všichni zaměstnanci školy mají za povinnost:
Hlásit dohlížejícímu zaměstnanci pohyb cizí osoby, která se pohybuje ve škole bez
doprovodu známé dospělé osoby.
 Neotvírat zabezpečené vstupní dveře a nevpouštět cizí osoby do objektu školy.
 V případě nutnosti (nebezpečí) bude škola kontaktovat policii. Akutní pomoc na lince 156.
 S přijatými pravidly byli seznámeni pedagogičtí i provozní zaměstnanci školy,
prostřednictvím svých učitelů žáci i rodiče. Učitelé informovali žáky o důsledném
používání čipů při vstupu, že mohou vstupovat a odcházet jednotlivě a nesmí pouštět
současně další osoby. Dále byli žáci poučeni o jednání v krizových situacích při
vzniku mimořádné události.
 V nejbližší době chceme přístupy do budovy školy monitorovat kamerovým
systémem. Avšak i poté bude škola přístupná podle výše uvedených pravidel.
 Chápeme, že tato opatření mohou být do jisté míry omezující a nemohou stoprocentně
zabránit opakování podobné události jako ve škole ve Žďáru na Sázavou, ale jsou
činěna na posílení bezpečnosti vašich dětí i zaměstnanců školy.
Děkujeme vám za pochopení.
Toto bezpečnostní opatření platí až do odvolání.
V Písku dne 10. 11. 2014

Jindřiška Kudrlová
ředitelka ZUŠ O. Ševčíka, Písek,
Nádražní 1032

