
 

    

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ    

A MATEA MATEA MATEA MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ    

101 00 Praha 10, Moskevská 29101 00 Praha 10, Moskevská 29101 00 Praha 10, Moskevská 29101 00 Praha 10, Moskevská 29    

    

tel: 271tel: 271tel: 271tel: 271    720720720720    585585585585    

email: reditelkaemail: reditelkaemail: reditelkaemail: reditelka@logopedickaskola.@logopedickaskola.@logopedickaskola.@logopedickaskola.czczczcz    
    

 
 

 

IČ: 61385425 - tel:271 721 601 - www.logopedickaskola.cz - č.b.ú. 2003880006/6000 
 

 

 

 
Obecná ustanovení  

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám 
jako statutární orgán školy tuto směrnici. 
 
Vstup do školní budovy od 7.00 hod. do 16:00 hod. mají dovolen výhradně zaměstnanci a 
žáci školy. Pro ostatní (rodiče a jiné osoby) je vstup do školy upraven tímto nařízením.  
 
Hlavní důvod nařízení: bezpečnost žáků a ochrana majetku školy.  
 
Přípotoční 1560/2a  (dříve K Botiči 177)  

1. Ranní vstup do školní budovy – od 7:00 hod. do 7.30 hod. 

• vstup žákům, kteří navštěvují školní družinu, je umožněn po zazvonění na paní 
vychovatelky školní družiny v době od 7:00 – 7:30 hod.  

• od 7:00 hod. do 7:30 hod. rodič předá dítě paní vychovatelce u vchodu; do školy 
nevstupuje  

• žáci 1. tříd mohou vstupovat do šaten v doprovodu rodičů (pokud to rodiče uznají za 
nutné) - nejpozději však do poloviny září každého nového školního roku, kdy jsou s 
dětmi v šatně i paní učitelky 1. tříd; žáci po převléknutí odcházejí do svých tříd 
samostatně 

• pokud vstupuje do školy rodič nebo jiná osoba v tomto čase, pak jen po předchozí 
domluvě a za doprovodu pracovníka školy, s nímž má schůzku domluvenou. 
 

2. Vstup rodičů a jiných osob do školy v době výuky – od 8.00 hod. do 16.00 hodin 

• pokud rodič své dítě přivádí v době vyučování, po zazvonění předá žáka třídní učitelce a 
ta osobně doprovodí žáka do učebny; v případně pokud žák přichází v době vyučování 
samostatně do školy je postup shodný; rodič do školy s žákem nevstupuje 

• v době dopolední výuky mohou rodiče z vážných důvodů vlastní doprovod dítěte do 
šatny nebo třídy řešit s učitelkou nebo prostřednictvím domácího telefonu; učitelka 
rodiče s dítětem doprovodí 
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• rodič, který si v průběhu vyučování pro dítě přijde (náhlá nevolnost žáka, plánovaný 
odchod žáka k lékaři apod.), oznámí svůj příchod domácím telefonem a vyčká u dveří; 
dítě mu bude předáno učitelkou 

• v době vyučování rodiče a jiné osoby do školy nevstupují. 
 

3. Vstup rodičů a jiných osob do školy po vyučování nebo za provozu školní družiny  

• na samostatně odcházející děti ze školy po vyučování čekají rodiče před školou  
• do školy rodiče svévolně nevstupují a své dítě odsud neodvádějí 
• vyzvedávání dětí ze školní družiny se řídí vnitřním řádem školní družiny; žáky předávají 

vychovatelky čekajícím rodičům nebo osobám pověřeným jejich vyzvednutím 
• rodiče a osoby pověřené do budovy (prostoru šaten) nevstupují. 

 
Nad Vodovodem 81/460 

1. Ranní vstup do školní budovy – od 7:00 hod. do 7:30 hod. 

• vstup žákům, kteří navštěvují školní družinu, je umožněn po zazvonění na paní 
vychovatelky školní družiny v době od 7:00 – 7:30 hod.  

• od 7:00 hod. do 7:30 hod. rodič předá dítě paní vychovatelce u vchodu; do školy 
nevstupuje  

• pouze žáci 1. tříd mohou vstupovat do šaten v doprovodu rodičů (pokud to rodiče uznají 
za nutné) - nejpozději však do poloviny září každého nového školního roku, kdy jsou 
s dětmi v šatně i paní učitelky 1. tříd; žáci po převléknutí odcházejí do svých tříd 
samostatně 

• žáci 2. ročníku vcházejí do prostoru šatny samostatně - bez doprovodu rodičů, po 
převléknutí odcházejí žáci do svých tříd; 

• pokud vstupuje do školy rodič nebo jiná osoba v tomto čase, pak jen po předchozí 
domluvě a za doprovodu pracovníka školy, s nímž má schůzku domluvenou. 
 

2. Vstup rodičů a jiných osob do školy v době výuky – od 8.00 hod. do 16.00 hodin 

• pokud rodič své dítě přivádí v době vyučování, po zazvonění předá žáka třídní učitelce a 
ta osobně doprovodí žáka do učebny; v případně pokud žák přichází v době vyučování 
samostatně do školy je postup shodný; rodič do školy s žákem nevstupuje 

• v době dopolední výuky mohou rodiče z vážných důvodů vlastní doprovod dítěte do 
šatny nebo třídy řešit s učitelkou nebo prostřednictvím domácího telefonu; učitelka 
rodiče s dítětem doprovodí 

• rodič, který si v průběhu vyučování pro dítě přijde (náhlá nevolnost žáka, plánovaný 
odchod žáka k lékaři apod.), oznámí svůj příchod domácím telefonem a vyčká u dveří; 
dítě mu bude předáno učitelkou 

• v době vyučování rodiče a jiné osoby do školy nevstupují. 
 

3. Vstup rodičů a jiných osob do školy po vyučování nebo za provozu školní družiny  

• na samostatně odcházející děti ze školy po vyučování čekají rodiče před školou 
• do školy rodiče svévolně nevstupují a své dítě odsud neodvádějí 
• vyzvedávání dětí ze školní družiny se řídí vnitřním řádem školní družiny; žáky předávají 

vychovatelky čekajícím rodičům nebo osobám pověřeným jejich vyzvednutím 
• rodiče a osoby pověřené do budovy (prostoru šaten) nevstupují. 

 
 



Moskevská 29  

1. Ranní vstup do školní budovy – od 7.40 hod. do 8.00 hod. 

• škola se pro žáky, kteří nechodí do ranní družiny, otevírá v 7.40 hod. 
• pokud vstupuje do školy rodič nebo jiná osoba v tomto čase, pak jen po předchozí 

domluvě a za doprovodu pracovníka školy, s nímž má schůzku domluvenou 
• žáci 3. – 5. ročníku vcházejí do prostoru šatny samostatně - bez doprovodu rodičů, po 

převléknutí odcházejí žáci do svých tříd. 
 

2. Vstup rodičů a jiných osob do školy v době výuky – od 8.00 hod. do 16.00 hodin 

• pokud rodič své dítě přivádí v době vyučování, po zazvonění předá žáka pracovníkovi 
školy a ten osobně doprovodí žáka do příslušné učebny; v případně pokud žák přichází v 
době vyučování samostatně do školy je postup shodný; rodič do školy s žákem 
nevstupuje 

• v době dopolední výuky mohou rodiče z vážných důvodů vlastní doprovod dítěte do 
šatny nebo třídy řešit s pracovníkem školy nebo prostřednictvím domácího telefonu; 
pracovník školy rodiče s dítětem doprovodí 

• rodič, který si v průběhu vyučování pro dítě přijde (náhlá nevolnost žáka, plánovaný 
odchod žáka k lékaři apod.), oznámí svůj příchod domácím telefonem a vyčká u dveří; 
dítě mu bude předáno osobně pracovníkem školy; v případě předchozí domluvy může žák 
čekat na rodiče v přítomnosti odpovědné osoby v chodbě školy 

• v době vyučování rodiče a jiné osoby do školy nevstupují. 
 

3. Vstup rodičů a jiných osob do školy po vyučování nebo za provozu školní družiny  

• na samostatně odcházející děti ze školy po vyučování čekají rodiče před školou nebo 
v hale 

• do školy rodiče svévolně nevstupují a své dítě odsud neodvádějí 
• vyzvedávání dětí ze školní družiny se řídí vnitřním řádem školní družiny; žáky předávají 

vychovatelky čekajícím rodičům nebo osobám pověřeným jejich vyzvednutím 
• rodiče a osoby pověřené do budovy (prostoru šaten) nevstupují. 

 
4. Vstup jiných osob v době odpoledních pronájmů tělocvičny – od 15.30 hod. 

do 20:00 hod. 
• vstup do prostor tělocvičny a šatny je umožněn lektorem nájemce; ten zároveň zodpovídá 

za zabezpečení prostor proti vniknutí cizí osoby 
• lektor nepřipustí vstup jiných osob do ostatních prostor školy 
• další ujednání jsou součástí jednotlivých smluv o pronájmu 
• po ukončení pronájmu pověřený pracovník školy uzamyká budovu. 

 
Sasanková 12  

1. Ranní vstup do školní budovy – od 7:00 hod. do 8:30 hod. 
• vstup dětem, které navštěvují mateřskou školu, je umožněn po zazvonění na paní učitelku 

MŠ  
• od 7:00 hod. do 8:30 hod. děti vstupují do šaten v doprovodu rodičů a po celý školní rok 

jsou paní učitelky, které vykonávají v šatnách dohled, dětem nápomocny 
• pokud vstupuje do školy rodič nebo jiná osoba v tomto čase, pak jen po předchozí 

domluvě a za doprovodu pracovníka školy, s nímž má schůzku domluvenou. 
 



2. Vstup rodičů a jiných osob do školy v době výuky – od 8.30 hod. do 17.00 hodin 

• pokud rodič své dítě přivádí v době vyučování, po zazvonění předá žáka učitelce MŠ; 
rodič do školy s žákem nevstupuje 

• v době výuky mohou rodiče z vážných důvodů vlastní doprovod dítěte řešit s učitelkou 
MŠ; učitelka MŠ rodiče s dítětem doprovodí 

• rodič, který si v průběhu vyučování pro dítě přijde (náhlá nevolnost žáka, plánovaný 
odchod žáka k lékaři apod.), oznámí svůj příchod domácím telefonem a vyčká u dveří; 
dítě mu bude předáno učitelkou MŠ 

• do školy rodiče svévolně nevstupují a své dítě odsud neodvádějí. 
 
 
Běžné návštěvy rodičů ve škole u učitelů  

• Návštěvu si rodič dohodne s příslušným učitelem vždy předem telefonicky nebo 
mailem.  

• Čas setkání je nejlepší v konzultačních hodinách učitele, které jsou na našich webových 
stránkách nebo v žákovské knížce.  

• V dohodnutém čase se rodič ohlásí zvonkem nebo domácím telefonem a vyčká na 
příchod učitele.  

• Vstup rodičů do školy bez dodržení těchto pravidel je zakázán.  
 
Návštěvy rodičů ve škole bez předem dohodnutého termínu (výjimečně 
závažné neodkladné důvody)  

• Přijde-li rodič neohlášen předem a bude na okamžitém rozhovoru trvat, musí věc 
ohlásit. Lze tak učinit u vchodu do školy zvonkem nebo domácím telefonem  

• Žadatel o náhlou schůzku musí poté vyčkat do doby, než se bude moci příslušný 
zaměstnanec čekajícímu věnovat. Vždy ale jen v takovém čase, aby nenarušil výuku, 
službu na dohledu, přípravu na vyučování, probíhající jednání či jinou nezbytnou činnost.  

• Vstup rodičů do školy bez dodržení těchto pravidel je zakázán.  
 
Návštěvy jiných osob  

• V případě dohodnutého termínu se jiná osoba ohlásí zvonkem nebo domácím telefonem a 
vyčká na příchod příslušného zaměstnance   

• Jiné osoby bez předem dohodnutého termínu mohou, po ohlášení zvonkem nebo 
domácím telefonem a je-li jejich návštěva důvodná, vstoupit pouze za doprovodu 
zaměstnance školy. 

 
Vstup a pohyb po budově školy ostatních osob bez doprovodu zaměstnance 
školy je zakázán. 

 
 
V Praze dne 19. 6. 2017 
 
 
 
 

Mgr. Iva Prášilová 
ředitelka školy 


