MINIMÁLNÍ STANDARD BEZPEČNOSTI
ZŠ A MŠ TATENICE
Tatenice 149, 561 31 Tatenice

IČ: 70985987

tel.: +420 465 381 232

www.zs.tatenice.cz

email: skola@zs.tatenice.cz

1. Prostorová a organizačně-technická opatření
Vchody do budovy školy a školky
a) Hlavní vchod do budovy (uzamykatelný) – přístup od silnice, je zabezpečen
proti vniknutí cizích osob a vstup do něj je opatřen zvonky a kamerou
(ředitelna, sborovna, sekretariát, vedoucí jídelny, jídelna) – vstup pro
zaměstnance a cizí osoby
b) Vchod u družiny (uzamykatelný) – přístup od silnice, je zabezpečen proti
vniknutí cizích osob a vstup do něj je opatřen zvonkem – vstup pro
zaměstnance a rodiče dětí navštěvujících školní družinu
c) Vchod z nádvoří – uzamykatelný + čipy, je zabezpečen proti vniknutí cizích
osob – vstup pro zaměstnance a žáky, zásobování
d) Vchod od tělocvičny – uzamykatelný + čipy, je zabezpečen proti vniknutí cizích
osob – vstup pro zaměstnance, žáky pouze v doprovodu učitele a cizí osoby,
které používají malou tělocvičnu
e) Vchod do MŠ – uzamykatelný + čipy, je zabezpečen proti vniknutí cizích osob a
vstup do něj je opatřen zvonky a kamerou
Škola i školka vpouští cizí osoby do prostor školy až po ověření účelu jejich vstupu
do budovy. Žáci vstupují do budovy s použitím čipů, které jsou funkční pouze ve
stanovenou dobu. Mimo tuto dobu použijí hlavní vchod se zvonky a kamerou.
Škola i školka mají uzamykatelné vstupy do budov, zabezpečená okna a dveře proti
volnému vniknutí osob (okna zavřená, dveře nelze zvenku otevřít). Na začátku,
v průběhu dne i na jeho konci škola i školka vstupy zabezpečí – školník, učitelé.
Škola i školka zamezují nepovolaným osobám přístup do dalších prostor, budov i
areálu školy a školky, které nejsou určeny pro poskytování vzdělávání, s výjimkou
specifických, zvláště provozních případů.
Škola i školka mají provedenu úpravu zeleně pro zvýšení přehlednosti prostor v okolí
přístupových cest i další okolní terénní úpravy.
Škola má na nádvoří a na rampě u kuchyně funkční venkovní osvětlení přístupových
cest ovládané pohybovým čidlem, a to i v době mimo provoz školy.
V době mimo provoz školy je budova zabezpečena bezpečnostním systémem
(alarmem). Přístupové kódy mají pouze povolané osoby.
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2. 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 ředitel školy - pověřuje dohledem
pedagogického pracovníka, stanoví rozvrh dohledu nad žáky, který je vyvěšen
na viditelném místě (chodby, jídelna, šatny).
Škola má zajištěnu vzájemnou zastupitelnost pedagogických pracovníků
vykonávajících dohled nad žáky.
Škola zajišťuje dohled nad žáky i při akcích souvisejících se vzděláváním, které jsou
realizovány mimo školu (organizační zajištění).
Škola pravidelně využívá tělocvičnu a víceúčelové hřiště, které jsou v majetku obce, a
hřiště TJ Sokol.

3. Vnitřní předpisy a dokumentace školy
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 má zajištěny mechanizmy ověřování účinnosti výše uvedené dokumentace,
včetně periodických zkoušek technických prostředků a zařízení a spolupracuje se
složkami integrovaného záchranného systému a s orgány místní správy.
Škola má v pracovním řádu, školním řádu a vnitřním řádu upraveny povinnosti
zaměstnanců.
Škola seznamuje žáky a zaměstnance s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví. Žáci školy jsou na začátku školního roku poučeni o
BOZP, seznámeni se školním řádem, vnitřním řádem školní družiny a vnitřním řádem
školní jídelny. Žáci jsou dále poučeni o chování a bezpečnosti v odborných učebnách,
před školními akcemi, ředitelským volnem, státními svátky a prázdninami. O poučení
je proveden zápis do třídní knihy.
Škola má stanovena zvláštní pravidla při některých činnostech – tělesné výchově,
pracovních činnostech, plavání, koupání, lyžařském výcviku, soutěžích, výletech,
exkurzích a zahraničních výjezdech (organizační zajištění, souhlas zákonných
zástupců).
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Škola informuje zákonné zástupce žáků o vydání a obsahu školního řádu a vnitřních
řádů – www stránky školy.

Důležité kontakty
Školní metodik prevence - oblomi@zs.tatenice.cz
Výchovná poradkyně - zakoja@zs.tatenice.cz
Zástupkyně ředitele – divira@zs.tatenice.cz
Ředitel školy – skola@zs.tatenice.cz
Telefony do školy - pro rychlejší komunikaci volte konkrétní tel. linku

pevná linka školy

+420 465 381 232

Mgr. Martin Joza - ředitel
Mgr. Radomíra Divíšková zástupce ředitele
Mgr. Jana Kristková, učitelé I.
stupně
PhDr. Jana Žáková - výchovný
poradce, učitelé II. stupně
Mgr. Michal Oblouk - metodik
prevence
Helena Křivohlávková - školní
družina
Školní jídelna - odhlašování
obědů
Mateřská škola

+420 770 128 051
+420 770 128 089
+420 770 131 243
+420 770 128 052
+420 770 131 334
+420 770 131 264
+420 602 409 837
+420 465 381 224

Zpracovali:
Mgr. Michal Oblouk – metodik prevence
PhDr. Jana Žáková – výchovná poradkyně
Mgr. Martin Joza – ředitel školy
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