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I.
Vstup do budovy Mateřské školy je chráněn přístupovým systémem. Přístupová přívěsek, který
je vydáván ředitelkou školy povolaným osobám, slouží k volnému vstupu do budovy.
Povolanými osobami se rozumí zákonní zástupci dětí docházejících do mateřských škol
MŠ Helsinská 11 a MŠ Čapka Choda 12 a zaměstnanci mateřských škol.

II.
1. Přívěsek přístupového systému MŠ se vydává rodičům či zákonným zástupcům dítěte,
nebo osobě pověřené zákonným zástupcem k pravidelnému vyzvedávání dítěte z MŠ
proti záloze 100,- Kč, nejvýše však 2 ks na 1 rodinu.
2. Přívěsek přístupového systému se vydává zaměstnancům školy proti podpisu.
III.
1. Vstup rodičům do prostor Mateřské školy je omezen na tyto hodiny:
6:15 – 9:00
12:15 - 12:45
14:30 - 16:45
V ostatních hodinách je vstup do MŠ možný prostřednictvím domovního zvonku.
2. Zaměstnanci školy mají přístup do budovy neomezený.
IV.
Rodičům se vydává přívěsek na dobu určitou a to po dobu pobytu dítěte v MŠ. S odchodem
dítěte do ZŠ, či jiného důvodu ukončení docházky (např, stěhování … apod.) jsou rodiče
povinni přívěšek vrátit. Při odevzdání přívěsku rodiče obdrží zálohu zpět.
Pokud tak rodiče neučiní, bude přívěšek vyřazen z databáze. Zákonnému zástupci v tomto
případě nebude záloha vrácena.
V.
Zaměstnanec i zákonný zástupce je povinen ztrátu přístupového přívěsku neprodleně
hlásit. Po nahlášení bude přívěsek odstraněn z databáze a zamezí se tím přístup nepovolaným
osobám do budov mateřských škol. Ztráta se hlásí těmito způsoby:
1. Osobně ředitelce MŠ
2. Telefonicky na telefonní číslo 774 026 047

3. V případě nedosažitelnosti předcházejících dvou variant učitelce na třídě

VI.
Zákonný zástupce je povinen o přístupový přívěsek pečovat tak, aby nedošlo ke ztrátě či zničení
tohoto předmětu. Dále není povoleno zapůjčovat přívěšek jiné osobě, jelikož tím by byla
ohrožena bezpečnost dětí a zaměstnanců Mateřské školy. K zapůjčování nejsou žádné důvody,
jelikož je vstup do MŠ možný prostřednictvím domovního zvonku.

V Olomouci dne: 26.8.2019
Marta Nováková, ředitelka MŠ

