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Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace,  
17. listopadu 526, 743 01 Bílovec 

Vnitřní předpis č. 7 
Návštěvní řád 

Vypracoval: Mgr. Pavel Mrva, ředitel školy  
Schválil: Mgr. Pavel Mrva, ředitel školy  
Platnost od: 31. 8. 2010 Účinnost od: 1. 9. 2010 
Datum: 31. 8. 2010 Podpis:  
 
Čl. 1. Všechny návštěvy jsou povinny se zapsat do knihy návštěv umístěné na vrátnici. 
Čl. 2. Služba ve vrátnici vyrozumí telefonicky zaměstnance, kterého se návštěva týká a ten si 

přijde návštěvu na vrátnici vyzvednout. Při domluvené konzultaci po souhlasu 
vyučujícího obdrží návštěva návštěvní lístek a může jít sama za zaměstnancem. Stejně 
lze postupovat při návštěvě stálých dodavatelů.  

Čl. 3. Do příchodu požadovaného zaměstnance čeká návštěva u vrátnice. 
Čl. 4. Pokud není při příchodu návštěvy na vrátnici služba, použije návštěva ke kontaktování 

požadovaného zaměstnance vnitřního telefonu, který je umístěn v prostorách ve 
vestibulu před vrátnici. 

Čl. 5. Vstup do jídelny a prostoru šaten není návštěvám (ani rodičům) bez souhlasu ředitele 
školy povolen. 

Čl. 6. Návštěvy rodičů musí být předem domluveny, příp. neohlášené návštěvy rodičů lze 
uskutečnit do 7:50 a po skončení vyučování. Vyučující mají právo návštěvu z důvodu 
jiných pracovních povinností (dozor, příprava na vyučování, jiné jednání apod.) 
odmítnout, ale má povinnost domluvit náhradní termín. 

Čl. 7. Návštěvy, které jdou za vedením školy či do sekretariátu školy, vždy služba ve 
vrátnici telefonicky oznámí příslušné osobě a vyčká dalších pokynů. 

Čl. 8. Rodiče čekající na své děti při odchodu ze školy čekají ve vestibulu školy před 
vrátnicí. 

Čl. 9. Vedoucí organizací, které mají ve škole pronajaté prostory, zodpovídají za to, že do 
budovy nevpustí nikoho, kdo k nim nepatří. Ke vstupu do budovy používají dohodnutý 
vchod a zodpovídají za jeho uzavření. 

Čl. 10. Cizí strávníci mají vstup do budovy povolen jen na nezbytně nutnou dobu. Ke 
vpuštění do budovy použijí elektronický evidenční systém – čipu. 

Čl. 11. Služba na vrátnici má právo zastavit každou osobu, která vnikne do školy a řádně se 
neohlásí na vrátnici. Rovněž má právo vykázat osoby, které narušují pořádek ve škole. 

 
 
 
V Bílovci 1. září 2010      Mgr. Pavel Mrva, 
              ředitel školy 


