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„Vstup do školy“ 

 

Základní škola TACHOV, Zárečná 1540 

příspěvková organizace 

347 01 TACHOV 

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí,  
v souvislosti s doporučením MŠMT bych Vás chtěl seznámit s opatřením týkajícím se bezpečného zázemí 

Vašich dětí ve škole. Prosím, věnujte pozornost následujícím pravidlům vstupu do školní budovy. Věřím, že v 

zájmu bezpečnosti Vašich dětí budete tato pravidla respektovat a budete dbát pokynů zaměstnanců, kteří jsou 

jejich dodržováním pověřeni.  

 

PLATNOST OD 01. 01. 2017 
 

1. Ranní vstup do školy  

 Hlavní budova školy se otevírá v 6.30 hodin pro všechny žáky školy, kteří jdou do školní družiny (ŠD). 
Pro ostatní žáky se se škola otevírá v 7.40 hodin.  

 Žáci 1. – 9. tříd vcházejí do školy samostatně bez doprovodu zákonných zástupců, po převléknutí 
odcházejí do kmenových tříd.  

 Žáky 1. tříd mohou doprovázet zákonní zástupci do budovy školy pouze v září. 

 Škola se zavírá v 8.00 hodin.  

 

2. Vstup do školy v době výuky  

 V době výuky je možný vstup do školy hlavním vchodem. V takovém případě zazvoňte na školníka nebo 

kancelář školy.  

 

4. Vyzvedávání dětí po vyučování  

 Zákonní zástupci žáků mohou čekat na své děti před budovou školy. Žádáme zákonné zástupce, aby do 
prostoru školy nevstupovali.  

 

5. Školní družina  

 Osoby, které vyzvedávají dítě ze ŠD, zazvoní na zvonek ŠD u vchodu do hlavní budovy.  

 

6. Zájmové kroužky  

 Žáci, kteří čekají na odpolední vyučování nebo zájmové kroužky, vstupují do budovy školy jen pod 

dohledem vyučujícího nebo vedoucího kroužku.  

 

8. Tělocvičny  

 Vstup osobám na mimoškolní sportovní aktivity je umožněn hlavním vchodem.  

 

9. Areál školy  

 Vstup do areálu školy vraty z ulice Fügnerova je povolen pouze zaměstnancům školy.  

 

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,  
těmito pravidly chceme zvýšit bezpečnost Vašich dětí ve škole. Věřím, že podpoříte naši snahu toto bezpečí 

zajistit.  
 

 

V Tachově dne 20. 12. 2016  

--------------------------------------- 

Mgr. Zdeněk Hnát, ředitel školy 


