
MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STARÁ PAKA, OKRES JIČÍN 
 

 
Příloha k čj. 02/010 – VDŠ (Školní řád) 
změna k 1. 10. 2022 
 

Příkaz ředitele školy k „Bezpečnosti žáků ve školní budově během pracovního dne“ 
 
Budova školy se předním hlavním vchodem otvírá v 6:15 pro žáky docházející do školní družiny. 
V době do 7:35 vykonává dohled u vchodu do budovy školník. 
 
Od 7:35 do 7:50 vchází do školy ostatní žáci. Dohled nad žáky u vchodu vykonává školník, v prostoru 
šaten uklízečky. Rodiče žáků mají v této době povolen vstup do školy pouze po předchozí dohodě 
s vyučujícím nebo při placení obědů. Rodiče žáků I. ročníku mohou doprovázet své děti ke třídě 
do poloviny měsíce září. Bude-li rodič potřebovat navštívit školu neplánovaně v této době, ohlásí 
svoji návštěvu v kanceláři nebo v ředitelně školy.  
Pro návštěvu rodičů ve škole slouží především konzultační hodiny vyučujících. 
 
Od 7:50 je budova školy předním vchodem během pracovního dne z bezpečnostních důvodů trvale 
uzamčena. Návštěvníci školy i žáci, kteří přicházejí do školy z různých důvodu později, mají 
k dispozici zadní vchod, který je opatřen kamerou a elektronickým vrátným, který obsluhují 
pracovnice školní jídelny, případně jiný zaměstnanec školy.  
 
Každý návštěvník školy v době od 7:50 je povinen se před vstupem do školy představit, prokázat 
svoji totožnost, sdělit účel návštěvy a jméno osoby, se kterou potřebuje hovořit. V opačném 
případě nebude vpuštěn do budovy. Svou návštěvu dále ohlásí v kanceláři nebo v ředitelně školy.  
Někdo ze zodpovědných zaměstnanců školy návštěvníka doprovodí za osobou, kterou potřebuje 
navštívit a po ukončení návštěvy dohlédne na jeho odchod ze školní budovy. 
 
Odběr obědů cizími strávníky je umožněn od 11:00 pouze prostřednictvím výdejního okénka u 
zadního vchodu do budovy. 
 
Všichni žáci opouštějí během dne školní budovu pouze zadním vchodem. 
 
Žáci, kteří chodí ve škole na obědy a mají v daný den odpolední vyučování, jsou pod dohledem 
pedagogických pracovníků v určených prostorách školy, nikoli však v šatně. 
 
Žáci, kteří mají povolení od rodičů chodit na obědy domů, vracejí se do školy zadním vchodem a 
nejdříve 10 minut před zahájení odpoledního vyučování. 
 
Rodiče žáků, kteří navštěvují školní družinu, si vyzvedávají své děti na základě dohody 
s vychovatelkami ŠD a na své děti čekají venku před zadním vchodem.  
 
 
Příkaz je trvalý pro školní rok 2022–2023 a vstupuje v platnost dnem 10. října 2022. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Pavel Antoš v. r. 
ředitel školy 

 



MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STARÁ PAKA, OKRES JIČÍN 
 

Upozornění pro rodiče 
 

V době vyučování mají rodiče povolený vstup do 
školy pouze po předchozí dohodě s vyučujícím 
nebo při placení obědů. 
V mimořádných případech hlásí svoji návštěvu 
v kanceláři školy. 
 
Volný pohyb rodičů po škole před začátkem 
vyučování není z hygienických a bezpečnostních 
důvodů povolen. 
 
Rodiče žáků I. ročníku mohou své děti 
doprovázet ke třídě do poloviny měsíce září. 
 
K návštěvě rodičů ve škole slouží především 
konzultační hodiny vyučujících. 
 
Tato opatření jsou zavedena z důvodu hygieny a 
bezpečnosti žáků i zaměstnanců školy.  
 
Děkujeme za pochopení. 
 
 
 
 
Ve Staré Pace dne 10. října 2022 

Mgr. Pavel Antoš 
ředitel školy 


