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Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto
předpisu.

Ředitel školy jako statutární orgán školy vydává tuto směrnici v souladu s pravidly o zajištění
hospodárného provozu a ochraně osobních údajů.

1. Vstup do budovy
 Škola využívá pro vstup žáků, zaměstnanců a dalších osob pouze jeden vchod, který je
zabezpečen elektronickým otvíráním a vstup do něj je kontrolován. Další vstup do budovy je ze
dvora a není dostupný z ulice. Používá se jen pro nouzové situace.
 Vstup cizí osoby do budovy školy je možný až po ověření účelu návštěvy (doprovod žáka,
návštěva pedagoga, poštovní zásilka, revize technického zařízení apod.). Při veřejných
vystoupeních je vchod do budovy kontrolován pověřenou osobou.
 Okna a dveře školy jsou zabezpečená proti volnému vniknutí osob. Na začátku, v průběhu dne
i na jeho konci škola vstupy zabezpečí.
 Přístup do dalších prostor, které nejsou určeny pro poskytování vzdělávání (půda, sklad,
kotelna), je nepovolaným osobám zamezen s výjimkou provozních případů (revize, kontroly,
prohlídky, stavební úpravy, apod.).
 Přístupová cesta ke škole je vybavena funkčním venkovním osvětlením.
 Podmínky jsou platné pro obě budovy – Oslavany, Zbýšov.

2. Personální opatření
 Škola zajišťuje průběžný dohled nad žáky ve všech prostorách, a to od vstupu do budovy školy
po celý průběh výchovně-vzdělávacího procesu až po dobu opuštění budovy školy. O zajištění
náležitého dohledu rozhoduje ředitel školy a pověřuje dohledem pedagogického pracovníka,
stanoví rozvrh dohledu nad žáky a vyvěsí ho na přístupném místě.
 Škola zajišťuje dohled nad žáky i při akcích, které jsou realizovány mimo budovu školy, např.
koncerty, soutěže, divadelní představení, apod.
 Škola v případě avízovaného nebezpečí spolupracuje s příslušníky městské či státní policie.

3. Dokumentace
 Škola, ve spolupráci s osobami odborně způsobilými v prevenci rizik a osobami odborně
způsobilými v oblasti požární ochrany, analyzuje rizika podle podmínek a charakteru své
činnosti a má zpracovány dokumenty pro mimořádné události.
 Škola zajišťuje periodické zkoušky technických prostředků a zařízení a spolupracuje se
složkami integrovaného záchranného systému a s orgány místní správy.
 Škola pravidelně zajišťuje školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany,
vyžaduje u zaměstnanců povinnost dbát na účinnost technických prostředků chránících
bezpečnost budov.
 Učitelé jsou povinni seznámit žáky se základními pravidly bezpečného chování v budově školy
i mimo ni, včetně pojmenování nebezpečí, rizik možného ohrožení života a zdraví.
 Škola informuje zákonné zástupce žáků o obsahu školního řádu.

4. Závěrečná ustanovení
 Pověřené osoby ke kontrole této směrnice: Lenka Zouharová, Jindra Kovandová
 Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2015

V Oslavanech dne 25. 8. 2015
Lenka Zouharová
ředitelka školy

