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Minimální standard bezpečnosti
Základní škola Hroznětín má zpracován svůj Minimální standard bezpečnosti na základě
Metodického doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských
zařízeních (Č. j. MŠMT- 1981/2015-1).

Prostorová a organizačně – technická opatření
 Škola má určený vchod pro vstup žáků, zaměstnanců a cizích osob do školy. Tento
vchod je zabezpečen proti vniknutí cizích osob a vstup do něj je kontrolován a
monitorován.
 Škole též náleží zadní vchod, vstup do něj je též kontrolován a monitorován. Paní
uklízečka každé ráno zajistí odemčení vchodu a přepnutí na kamerový systém, tzn., že
je odemčeno zevnitř, ale do školy se nikdo nedostane.

 Hlavní vchod – je uzamčen, pod dohledem kamerového systému, odemčen je
v časovém rozmezí 7.40 – 8.00. V tento čas je přítomen zaměstnanec školy, který
dohlíží nad vstupem žáků do školy a nad vstupem dalších osob. V prostorách šaten na
žáky dohlíží též zaměstnanec školy dle předem daných dohledů ŘŠ. Po zavření dveří
je vchod následně uzamčen (v 8.00) a přepnut na kamerový systém, který slouží po
celou dobu vyučování. Cizí osoba, která chce do školy během dne vstoupit, je
vpuštěna hospodářkou školy po předchozím zazvonění a po zhlédnutí kamerou a
následně je jí umožněn vstup do školy. Taková osoba se zapisuje do docházkového
sešitu u paní hospodářky.

 Každý ze zaměstnanců školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit
důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovatelně po budově.
Zároveň se každá návštěva zapíše do sešitu návštěv u p. hospodářky. Zákonní zástupci
doprovází své děti pouze ke vchodu do školy, pokud nepotřebují jednat s vyučujícími,
nevstupují.

 V prostorách tělocvičny školy se nachází jeden postranní vchod, který je
uzamykatelný. Slouží k venkovní výuce tělesné výchovy. Klíče od tohoto vchodu má
k dispozici příslušný vyučující TV (sborovna nástěnka), který zároveň zodpovídá za
odemknutí a zamknutí tohoto vchodu a paní hospodářka.

Personální opatření
 Škola zajišťuje průběžný dohled nad žáky ve všech prostorách, a to od okamžiku
vstupu do prostor školy po celý průběh výchovně – vzdělávacího procesu i po jeho
ukončení až po dobu opuštění budovy či areálu školy. O zajištění náležitého dohledu
rozhoduje ředitelka školy. Dohledem je pověřen pracovník školy, je stanoven rozvrh
dohledů nad žáky, který je vyvěšen na takovém místě, aby bylo možné při kontrolní
činnosti snadno rozpoznat, který pracovník dohled vykonává.

 Škola zajišťuje vzájemnou zastupitelnost pedagogických pracovníků vykonávajících
dohled nad žáky v případě potřeby (dle rozpisu náhradních dohledů ZŘŠ).

 Škola zajišťuje dohled nad žáky i při akcích souvisejících se vzděláváním, které jsou
realizovány mimo školu.

 Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez
dohledu dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat
k lékaři atd. (na 2. stupni lze žáky pustit pouze na písemnou žádost zákonných
zástupců). Škola zodpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně
odpoledního vyučování, přestávek a stravování. Pokud žák navštěvuje kroužek ve
škole, zodpovídá za něho vedoucí příslušného kroužku.

 Škola je zajištěna mimo pobyt zaměstnanců alarmem. Přístup k alarmu mají pouze 4
osoby školy (vedení školy, p. hospodářka a úklid školy).

Vnitřní předpisy, dokumentace školy
 Škola má vypracován svůj Školní řád, Vnitřní řád pro zaměstnance školy, Vnitřní řád
školní jídelny a družiny. V řádech jsou upraveny povinnosti zaměstnanců při plnění
dohledů včetně povinnosti informovat zaměstnavatele o vzniku mimořádných událostí.

 Škola má vypracovaný minimální preventivní program, má pojmenovaná rizika. Škola
seznamuje žáky a zaměstnance s předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví, průběžně také s ustanoveními Školního řádu, řádu odborných učeben a
tělocvičny.

 Škola informuje zákonné zástupce žáků o vydání a obsahu Školního řádu.
V Hroznětíně dne 19. 8. 2020
Mgr. Diana Jubánková
ředitelka školy

