Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice,
Tyršova 365, PSČ 676 19

SMĚRNICE K POUŽÍVÁNÍ VSTUPNÍHO SYSTÉMU PRO STUDENTY
PLATNOST OD 1. 12. 2018

1. Vstupní systém slouží ke vstupu studentů denního i dálkového studia do školní
budovy v provozní době.
2. Pro vstup a odchod studentů slouží hlavní vchod z parku.
3. Čip, kterým se systém ovládá, si student zakoupí při zahájení studia u sekretářky.
Cena je shodná s aktuální nákupní cenou čipu. Čip se škole nevrací. Pokud již má
student funkční čip stejného typu, nemusí si nový čip kupovat. Ověření funkčnosti si
v tomto případě zajistí u sekretářky.
4. Tento čip se používá i na ovládání kopírek a stravovacího systému.
5. Ztratí-li student svůj čip, je tento čip deaktivován a student je povinen zakoupit si
nový čip.
6. Vnější vstupní dveře jsou během provozní doby odemčené.
7. Provozní doba školy je ve dnech školního vyučování 6–16:30 h., v ostatních
pracovních dnech 6–14:30 h. Výjimky jsou zveřejňovány.
8. Vnitřní vstupní dveře jsou zavřené a v provozní době se otevírají přiložením čipu ke
čtečce umístěné vpravo na zdi před vstupními dveřmi. Přiložení čipu je signalizováno
červenou diodou na čtečce a autorizace čipu zelenou diodou. Po rozsvícení zelené
diody se odemkne na 4 s západka zámku a je umožněn vstup.
9. Po otevření dveří nemůže vstoupit naráz více studentů bez použití čipu.
10. Studenti nesmějí vpouštět do budovy cizí osoby.
11. Studenti nesmí vyřadit vstupní systém z provozu vkládáním předmětů do dveří,
přidržováním dveří ap.
12. Studenti, kteří jezdí do školy na kole, mohou v jarním a podzimním období (termín je
zveřejňován v systému ISAS) použít pro vstup i odchod zadní dveře původní budovy
(nad schody ve dvoře). Dveře se ovládají pro vstup i odchod čipem. Tito studenti jsou
povinni dodržovat vnitřní předpis o uložení jízdních kol, musí se zaregistrovat na
každý školní rok u Mgr. Dubského a při každém příchodu a odchodu zkontrolovat
zavření dveří.
13. Požární tlačítko pro otevření dveří se může použít za účelem úniku jedině při
mimořádné situaci – vyhlášení evakuace a při ohrožení osob, kdy je nutné opustit co
nejrychleji školní budovu. Takovou situaci je nutné bezodkladně hlásit vedení školy.
V Moravských Budějovicích dne 26. 11. 2018

Mgr. František Dubský v. r.
ředitel školy
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