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1. Úvodní ustanovení
K vytvoření větší bezpečnosti žáků školy je hlavní vchod do školy zabezpečen turnikety. Přes
tyto turnikety budou do školy vstupovat žáci i pracovníci školy.

2. Provoz turniketů
Při vstupu do školy jsou pro odblokování pák na turniketu používány stejné čipy, které mají
strávníci ve školní jídelně. Žáci a pracovníci, kteří se ve školní jídelně nestravují, budou
vybaveni čipem, který bude sloužit pouze ke vstupu do budovy. Tyto čipy budou poskytnuty
proti záloze, která bude vrácena po jeho odevzdání.
Čipy jsou také používány při odchodu z budovy školy, v dopoledních hodinách i ke vstupu do
prostor tělocvičen školy.
Turnikety jsou elektronicky chráněny proti neoprávněnému způsobu jejich překonání
(aktivace zvukového signálu a elektronického zabezpečovacího zařízení školy).
Není dovoleno bez aktivace průchodu pomocí čipu turnikety jakýmkoli způsobem
překonávat. V případě, že žákovi není po použití čipu odblokována páka pro příchod nebo
odchod, vyhledá tento žák pracovníka, který koná dohled v přízemí učebnového pavilonu
nebo jiného pracovníka, popř. použije tlačítka videotelefonu do kanceláří nebo telefon, který
je umístěn ve vestibulu u hlavního vchodu do učebnového pavilonu školy. Tento pracovník
zabezpečí odblokování páky turniketu.

3. Vstup do školy ostatních osob
Při návštěvě školy rodičů a další veřejnosti je potřebné se ohlásit pomocí tlačítek
videotelefonů nebo telefonu do kanceláří nebo kabinetů školy, kde bude zprostředkován
kontakt s žádaným zaměstnancem. V případě předem domluvené schůzky s vyučujícím si
zaměstnanec školy návštěvu osobně vyzvedne u vchodu nebo ve vestibulu školy.

V případě vyzvednutí dítěte během výuky si rodiče jeho uvolnění předem domluví
s vyučujícím. Žák se v daný čas odebere do šatny, kde se převlékne a opustí prostor šaten
přes turnikety ve vestibulu školy.
Nájemci prostor ve škole (učebny, kanceláře a tělocvičny) vstupují do školy vchodem, který
je umístěný mezi učebnovým pavilonem a tělocvičnami školy. Tento vstup je vybaven
elektronickým zámkem. Nájemci budou vybaveni čipy, které jim umožní vstup do prostor
školy. Nájemce vždy zabezpečí doprovod dalších osob v pronajatých prostorách a poučí je
o zásadách při jejich pohybu v budovách školy.

4. Závěrečná ustanovení
Odchylky od této směrnice povoluje ředitel školy písemnou formou. Tato směrnice vstupuje
v platnost dnem 01. 02. 2015.

V Praze 10 – Hostivaři dne 15. 1. 2015

Mgr. Jiří D O U T N Á Č
ředitel školy

