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Úvod 
 

Elektronický přístupový systém napomáhá zabezpečit majetek školy a zejména žáků. Jádrem 
řešení je přístup žáků školy, jejich rodičů, zaměstnanců a cizích strávníků prostřednictvím  
přístupového čipu. Do školy je tak zabráněno vstupu osobám, které zde nemají žádný důvod ke 
vstupu. Rodiče mají možnost sledovat příchody a odchody svých dětí prostřednictvím internetu, 
také třídní učitelé mají okamžitě informace o absenci žáků. Předchází se tak řadě výchovných 
problémů a konfliktních situací. 
Všechny osoby, které chtějí opakovaně vstupovat do budovy školy (tedy i zaměstnanci školy) si 
musí v kanceláři školní jídelny zakoupit přístupový čip (dále jen čip). Pokud již osoba čip vlastní 
(např. cizí strávník má čip vydaný na kmenové škole) a ten je kompatibilní s přístupovým 
systémem na RG a ZŠ, může si nechat zaregistrovat svůj čip a nemusí kupovat další. 
Vchody do školy jsou rozděleny podle stanovených režimů. Vchodem pro žáky ze Studentské 
ulice se prostřednictvím čipu dostanou do budovy pouze žáci. Vchod z Tylovy ulice je určen 
cizím strávníkům a rodičům, kteří jdou pro své děti do školní družiny.  
Ostatní návštěvníci mohou použít hlavní vchod s telefonem.  
Celý systém je důkladně promyšlen, je diferencovaný z hlediska užití, vychází vstříc 
oprávněným potřebám rodičů a žáků, především pak reaguje na volání po větším zabezpečení 
školy obecně. 
 
Vstup a výstup do školy je umožněn pouze s použitím přístupového čipu (dále jen čip). Tentýž 
čip se použije pro výdej stravy.  
 
Přístupové čipy mohou být vydány pouze:  

- aktuálně zapsaným žákům ZŠ a studentům RG 
- zaměstnancům školy 
- zákonným zástupcům (rodičům) aktuálně přihlášených žáků do školní družiny proti 

předložení občanského průkazu 
- rodičům žáků a studentů individuálně integrovaných 
- v jídelně přihlášeným cizím strávníkům proti předložení identifikačního průkazu 
- dalším osobám pravidelně vstupujícím do budovy školy dle rozhodnutí ředitele a po 

předložení občanského průkazu 
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Čipy se vydávají v kanceláři jídelny, kde se přihlašují do programového systému jídelny a 
současně do přístupového systému školy. 
Za vydání čipu se platí její aktuální nákupní cena (v současné době 60 Kč). Čip zůstává 
majetkem toho, komu byl vydán (dále držitel čipu). 
Držitel čipu nesmí tento čip nikomu zapůjčit. V případě ztráty tuto událost ihned nahlásí 
telefonicky na sekretariát školy 582 301 411 a současně e-mailem na rgazspv@rg.prostejov.cz 
nebo osobně na sekretariát školy (uvede jméno a příjmení držitele, skupinu držitelů (třída, rodiče, 
cizí strávník, zaměstnanec). Čip bude ihned zablokován. Do doby nahlášení ztráty odpovídá 
držitel za škody způsobené zneužitím čipu. 
Po zablokování čipu je možno držiteli prodat další čip dle aktuální nákupní ceny. 
Vydané čipy se zpět nevykupují! 
 
Čip může odhlásit pouze jeho držitel nebo jeho zákonný zástupce. 
Po odhlášení čipu z přístupového systému a systému jídelny může držitel čipu tento čip 
zlikvidovat nebo přenechat nově nastupujícímu žáku, jeho rodiči nebo cizímu strávníkovi. Ten si 
jej musí nechat zaregistrovat. Z důvodu předcházení krádežím čipů nebo registracím nalezených 
čipů není možno provést registraci dříve, než bude čip odhlášen původním držitelem čipu.   
 
Čipy jsou automaticky blokovány v těchto případech: 

- žákovi a jeho zákonným zástupcům po vyřazení žáka z databáze školy (po odchodu 
ze školy) 

- cizím strávníkům pokud nezaplatí dlužnou částku 
- všem rodičům a cizím strávníkům na konci školního roku (o jejich aktivaci musí 

znovu osobně požádat na začátku nového školního roku v kanceláři ŠJ))  
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Všechny přístupy a odchody jsou evidovány a archivovány. 
Každá osoba se musí při průchodu dveřmi v obou směrech registrovat 
přiložením čipu i v případě, že předcházející příchozí otevřel dveře! 
 Při otevírání dveří vyčkejte na odblokování elektromagnetického zámku, které je indikováno 
opticky a zvukovým signálem. 
 
Tabulka přístupových práv (čas dodržujte přesně, není nastavena žádná časová rezerva): 

Skupina Povolené dve ře 
Povolená 

doba p řístupu  Dny 

Žáci ZŠ a studenti RG 

vchod pro žáky II.st. 
a studenty RG 07:40 -17:00 pouze ve dnech vyučování 
úschovna pro kola 00:00 - 24:00 všechny dny 
přístup ze dvora na 
hřiště 07:40 - 15:00 pouze ve dnech vyučování 

výtahy 07:40 -17:00 

pouze žáci a studenti, jimž třídní 
učitel povolí přístup ze 
zdravotních důvodů 

Žáci I.stupně navíc vchod pro žáky I.st. 07:40 - 17:00 pouze ve dnech vyučování 

Žáci do družiny - navíc 
vchod pro žáky I.st. 06:30 - 7:40 pouze ve dnech vyučování 
vchod do družiny 06:30 - 17:00 pouze ve dnech vyučování 

Dojíždějící žáci a studenti - 
navíc prostřední dveře 7:00 - 7:40 

pouze ve dnech vyučování, 
rozhoduje třídní učitel 

Rodiče do družiny 
dveře z Tylovy ulice 

06:30 - 8:00 
11:30-17:00 

pouze ve dnech vyučování 
pouze ve dnech vyučování 

Rodiče žáků individuálně 
integrovaných všechny vchody  05:45 - 17:15 v pracovních dnech 
Cizí strávníci dveře z Tylovy ulice 11:30 - 15:00 pouze ve dnech provozu jídelny 

Zaměstnanci  

všechny vchody  

05:45 - 17:15 
17:15 - 19:00 

v pracovních dnech 
v prac. dnech, pouze vchodem 
z Tylovy ul. Zaměstnanci před 
odchodem zkontrolují uzavřená 
okna a dveře, vypnuté spotřebiče 
a osvětlení  

 
 
 

Přístupová práva skupin osob a ve speciálních případech 
 
Přístup žáků a studentů 
Viz tabulka přístupových práv. V případě časového posunu vyučování zajistí příchod a odchod 
vyučující.  
 
Přístup rodičů 
Viz tabulka přístupových práv. 
Rodiče vstupují do školy jedině v těchto případech: 

- vyzvednutí dětí z družiny 
- vyzvednutí obědu pouze v 1. den nemoci svého dítěte 
- jednání s pedagogickými pracovníky 

 
Pro rodiče čekající na své děti po skončení vyučování je určen dveřní meziprostor v centrálním 
vchodu pro žáky. Pro tento účel je v tomto prostoru instalována lavička. 
Prostor dostatečně chrání čekající před nepřízní počasí.  
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Přístup cizích strávníků 
Viz tabulka přístupových práv. 
Cizí strávníci mají povolen přístup pouze z Tylovy ulice. Povinností každého cizího strávníka je 
přiložit čip ke čtečce při každém průchodu dveřmi. Cizí strávníci nesmí vcházet dveřmi pro 
přístup žáků. Cizí strávníci nesmí vstupovat do jiných prostor než je jídelna. Objednávání stravy, 
zakoupení čipu a reklamace se vyřizují v kanceláři školní jídelny přístupem od hřiště. 
 
Přístup cizích osob 
Cizí osoby (návštěvy) bez čipu kontaktují sekretářku školy pomocí vnějšího telefonu umístěného 
u hlavních dveří a oznámí jí, za kým přišli na jednání. Příslušný zaměstnanec je po skončení 
jednání odvede ke vchodovým dveřím a otevře pomocí svého přístupového čipu. Jiným 
způsobem se cizí osoba z budovy nedostane.  
 
 
Přístup žáků a studentů, kteří zapomněli přístupovou kartu 
Tyto osoby pomocí vnějšího telefonu umístěného u hlavních dveří kontaktují sekretářku školy a 
oznámí ji jméno, příjmení a třídu. Sekretářka jim dálkově umožní vstup. Tento případ žák či 
student ihned nahlásí třídnímu učiteli. Tyto osoby bez čipu odcházejí ze školy s libovolnou jinou 
osobou mající práva otevření dveří. 
 
Třídní schůzky KPŠ 
Ve dnech třídních schůzek bude rodičům umožněn vstup i bez použití čipu hlavním vchodem pro 
zaměstnance. 
 
Požární poplach, evakuace objektu, použití únikových uzávěr dveří 
V případě požáru nebo při nezbytnosti evakuace objektu z jiných důvodů se k otevření dveří 
použijí únikové uzávěry. Alternativně jsou v blízkosti dveří umístěna bezpečnostní tlačítka. 
Přitom se odblokují dveře, rozezvučí siréna a okamžitě se odesílají e-maily a textové SMS 
zprávy odpovědným osobám a na městskou policii.  
Zneužití tohoto systému žáky se hodnotí jako vážné porušení školního řádu! 
 
Přístup v pracovní dny, ve kterých se neuskutečňuje výuka 
Přístup mají pouze zaměstnanci a v případě provozu družiny děti a jejich rodiče. 
 
Přístup ve dnech pracovního klidu a o státem uznaných svátcích 
Přístup má pouze vedení školy a školník. 
 
 
Výše uvedený dokument o přístupu do RG a ZŠ města Prostějova bude aktuálně upravován dle 
zjištěných provozních problémů nebo změněných podmínek přístupu. Aktuální verze bude vždy 
umístěna na webových stránkách školy na www.rg.prostejov.cz . 
 
Ke dni 1. 2. 2011 se zrušuje se předchozí znění této směrnice. 
 
 
 
 
 
V Prostějově 27. 1. 2011  RNDr. Ing. Rostislav Halaš  
        ředitel školy  


