Dodatek č. 2 k:
Školnímu řádu Základní školy, Chrast, okres Chrudim
Dodatek č. 1 k:
Vnitřnímu řádu školní družiny Základní školy, Chrast, okres Chrudim Vnitřnímu řádu
školního klubu Základní školy, Chrast, okres Chrudim.
Opatření ke zvýšení bezpečnosti žáků:
1)Je trvale uzamčen vchod z náměstí.
2) Zákonní zástupci žáka dovedou v ranních hodinách k hlavnímu vchodu a žák již sám
půjde do šatny, kde se přezuje a půjde do školního klubu a do školní družiny, popř. do třídy.
3) V prostoru vstupní haly je posílen ranní dohled nad žáky:
od 6:00 do 6:50 paní uklízečka
od 6:50 do 7:50 pan školník a 1 paní uklízečka
od 7:15 do 7:50 dohled u šaten vykonává pedagog dle rozpisu
4) Vstupní dveře hlavního vchodu jsou trvale uzavřeny zvenčí po celý den bez možnosti
volného průchodu. Otevřít lze pomocí intercomu. U hlavního vchodu do budovy školy je
nainstalována kamera, která snímá prostor vstupních dveří bez uchování záznamu. Obraz
z této kamery je veden do počítačů v kanceláři školy, ve sborovně II. stupně, v ředitelny školy
(počítač p. ředitelky a p. zástupkyně), ve všech třech odděleních školní družiny a do školního
klubu. Všichni zaměstnanci školy, kteří hovoří s návštěvou nebo se zákonnými zástupci
vyzvedávajícími dítě, vidí v počítači barevný obraz situace před hlavním vchodem.
5) Odpoledne zákonní zástupci, kteří si jdou vyzvednout své dítě ze školní družiny a školního
klubu, prozvoní ze svého mobilu na příslušné oddělení paní vychovatelku, zazvoní na
intercom a vyčkají před školou příchodu svého dítěte. Paní vychovatelky vidí na počítači,
komu předávají žáka. Tím se vyloučí pohyb cizích osob v budově školy v odpoledních
hodinách.
V době od 13:30 do 16:30 vykonávají dohled nad odcházejícími žáky v chodbě od ŠD a
ŠK a u šaten paní uklízečky a pan školník dle rozpisu. Tito zaměstnanci jsou poučeni o
tom, že budou nápomocni žákům při řešení problémů a budou dbát na bezpečnost žáků
po cestě z oddělení ŠD a ŠK do šaten a k hlavnímu vchodu. Tito nepedagogičtí
zaměstnanci byli po dohodě o vykonávání dohledu nad žáky proškoleni odborným
pracovníkem firmy PREPO Skuteč.
6) Polední přestávka - žáci, kteří mají od zákonných zástupců dovolen pobyt venku, zazvoní
a vyčkají vpuštění do budovy přes intercom. Žáci budou dohled konajícím učitelem vpuštěni
do budovy ve 12:50 hodin. V případě nepříznivého počasí čekají po dobu polední přestávky v
šatně.
7) Návštěvy zazvoní, představí se, sdělí účel návštěvy a vyčkají vpuštění do budovy přes
intercom.

8)Žáci a zákonní zástupci byli poučeni o situaci, když se při příchodu do školy po 8.
hodině ráno nedozvoní na žádný zvonek, protože všichni učí a paní hospodářka má
odpolední směnu následovně: „Dojděte, prosím, před okna tříd v přízemí – paní učitelky
vám zajistí otevření dveří“. Žáci byli poučeni v pondělí dne 23. 2. 2015 hlášením ředitelky
školy do školního rozhlasu, zápis byl proveden do třídních knih a do žákovských knížek.
Žáci jsou třídními učiteli opakovaně poučováni o nutnosti nevpouštět v žádném případě
cizí osoby do školy (zápis do TK vždy k 15. dni v měsíci).
Pracovníkům školy ukládá ředitelka školy tuto povinnost: buďte všímaví k pohybu cizích
osob v prostoru kolem školy. Pokud ve škole potkáte dospělou osobu, vždy se dotazujte, co
potřebuje, ke komu jde na návštěvu.
Ředitelka školy pracuje na dalších opatřeních formou žádosti na MŠMT na čerpání finančních
prostředků z rozvojového programu „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení 2015“,
která budou technického a personálního rázu a povedou k větší bezpečnosti žáků (kamerový
systém v šatnách a zřízení pozice vrátného).
Tento dodatek byl projednán pedagogickou radou na mimořádné pedagogické radě dne
2.3.2015, dne 4.3.2015 byl ke schválení zaslán elektronickou cestou Školské radě.Projednán a
schválen Školskou radou dne 18.3.2015, předán zřizovateli dne 19.3.2015.
Dodatek nabývá účinnosti dne 18.3.2015
Dodatek nabývá platnosti dne 18.3.2015
V Chrasti 2.3.2015

Mgr. Lenka Budínská

