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Cílem návštěvního řádu je zajistit bezpečné pracovní prostředí pro žáky i zaměstnance školy.  
 
I. Vstup hlavním vchodem 
 

1. Všechny návštěvy jsou povinny oznámit své jméno a důvod návštěvy na vrátnici, případně přes 
vnitřní telefon na sekretariátu. 

2. Všechny návštěvy rodičů musí být předem domluveny, žádaný pedagog si rodiče vyzvedne u 
vrátnice. V případě, že pedagog na vrátnici předem informuje o návštěvě rodičem, rodič může za 
pedagogem dojít sám.  

3. Neohlášené návštěvy vyčkají u vrátnice, zda se službě podaří s žádaným pedagogem spojit 
telefonicky do kabinetu. Nepodaří-li se službě s pedagogem spojit, není její povinností pedagoga 
vyhledat. 

4. Telefonní kontakt na pedagogy je dostupný na webových stránkách školy. 
5. Návštěvy, které jdou za vedením školy nebo do sekretariátu, vždy služba na vrátnici oznámí 

příslušné osobě a vyčká dalších pokynů. V případě, že služba ve vrátnici není, využije návštěva 
vnitřního telefonu a vyčká dalších pokynů. 

6. Služba na vrátnici nebo na sekretariátu má právo zastavit každou osobu, která vnikne do školy, 
řádně se neohlásí nebo narušuje pořádek ve škole, případně kontaktovat Policii České republiky 
z důvodu narušení bezpečnosti v prostorách školy. 

7. Návštěvy technického charakteru (opraváři, technici, doplňovači automatů) jsou povinni se na 
vrátnici, případně sekretariátu, hlásit také. 

8. Rodiče, vedoucí děti do školy, nevstupují do prostor školy. 
9. Rodiče, kteří čekají na své děti po vyučování nebo odpoledních aktivitách, čekají mimo prostory 

školy, v případě nepříznivého počasí mezi venkovními dveřmi a dveřmi do vestibulu. 
10. Rodičům není povolen vstup do šaten bez povolení ředitele školy. 

 



II. Vstup vchodem do jídelny, tělocvičen a bazénu 
 

1. Vchod do jídelny, tělocvičen a bazénu používají cizí strávníci a členové organizací, které mají 
pronajatou tělocvičnu nebo bazén (dále jen „sportoviště“). 

2. Cizí strávníci mají vstup do budovy povolen jen na dobu nezbytně nutnou, nenavštěvují jiné části 
školní budovy. 

3. Členové organizací pronajímající si sportoviště se v prostorách školy zdržují jen po dobu nezbytně 
nutnou a nenavštěvují jiné části školy, než které mají pronajaté. Plně respektují pokyny správce 
tělocvičen. 

4. Rodiče, jejichž děti mají odpolední aktivity v bazénu nebo tělocvičnách, čekají ve spojovací chodbě, 
v případě souhlasu správce tělocvičen v atriu. 

5. Jiným osobám je vstup do prostor školy tímto vstupem zakázán. 
 
III. Vstup vchodem u pavilonu družiny a 1. tříd 
 

1. Všechny návštěvy rodičů musí být předem domluveny, žádaný pedagog si rodiče vyzvedne u dveří 
do pavilonu. Návštěvy po vyučování si žádaný pedagog vyzvedává také osobně u dveří do pavilonu. 

2. Neohlášené návštěvy musí použít hlavní vchod do školy a řídit se pokyny služby u hlavního vchodu. 
3. Vstup rodičů do pavilonu je zakázán s výjimkou prvních 10 pracovních dnů školního roku, kdy rodiče 

mohou doprovodit děti před třídu. 
4. Rodiče, kteří čekají na své děti po vyučování a odpoledních aktivitách, čekají mimo prostory školy, 

v případě nepříznivého počasí mezi venkovními dveřmi a dveřmi do pavilonu. 
5. Rodiče, kteří vyzvedávají děti z družiny, kontaktují vychovatelku vnitřním telefonem nebo 

telefonicky na číslo uvedené na vchodu do pavilonu. Na své dítě čekají venku nebo před dveřmi do 
pavilonu. 

 
IV. Další vchody do školy 

 
Další vchody do prostor školy nejsou určeny pro vstup návštěv, těmito vchody je vstup do školy 
návštěvám zakázán. 

 
V. Závěrečná ustanovení 

 
Všechny návštěvy, které se v prostorách školy pohybují samostatně, dodržují Návštěvnický řád a 
respektují pokyny zaměstnanců školy. 

 
 
 
 
V Karlových Varech dne 19.3.2019. 
    
 
               
            Mgr. Josef Šrámek, ředitel školy 


