Směrnice Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč č. 1/2015 o elektronickém
zabezpečovacím přístupovém systému a docházkovém systému žáků a dalších
souvisejících záležitostech

1. Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, IČ: 66610699, se sídlem na Sirotčí 4,
674 01 Třebíč (dále jen škola) vydává tento vnitřní závazný předpis, který stanoví
podrobnosti používání elektronického přístupového systému a docházkového
systému pro žáky školy a studenty VOŠ, která využívá prostory budovy školy na
základě smlouvy o výpůjčce ze dne 17. 6. 2014 a další podrobnosti zabezpečení
jednotlivých budov školy.
2. Budovami školy jsou pro potřeby této směrnice:
a) Budova Sirotčí 63/4 v Třebíči
b) Budova Bráfova 180/9 v Třebíči
c) Budova tělocvičny na Otmarově ulici v Třebíči
d) Budova Tomáše Bati 609 v Třebíči
3. Elektronický přístupový systém a docházkový systém žáků napomáhá zabezpečit
majetek školy a žáků a zvýšit bezpečnost osob ve škole. Do budov školy je tak
zabráněno vstupu osobám, které nemají žádný důvod či oprávnění ke vstupu.
Žáci a studenti Jazykové školy (dále jen žáci)
1. Budovy školy jsou fyzicky přístupné pro žáky podle přiložené tabulky přístupových
práv žáků. V těchto časech se zde studenti mohou pohybovat a jsou zapojeni do
vzdělávacího procesu.
2. Identifikační karta je vydána každému žákovi bezplatně, jakékoli poškození či ztrátu je
nutné hlásit na sekretariátě školy. Výměna poškozené karty, či vydání další nové karty
je zpoplatněno částkou 100 Kč. Všichni žáci jsou povinni na vyžádání předložit
identifikační kartu zaměstnancům školy.
3. Žák je povinen při ukončení studia na škole vrátit nepoškozenou identifikační kartu na
sekretariát školy.
4. Žák převzetí karty stvrdí svým podpisem.
5. Žák může použít svoji identifikační kartu k otevření hlavního vstupu do budov na ulici
Sirotčí a T. Bati a vstupu do šaten budovy Bráfova. Následně je povinen zaznamenat
svůj příchod na čtečkách umístěných na sloupcích za vchodem (tento přístup je
zaznamenán a následně přenesen do SASu, kde slouží jako podklad pro absenci žáka).
Stejný postup je nutné učinit při odchodu ze školy (opět je odchod zaznamenán a
přenesen do SASu). Karty je nutné přikládat na čtečky karet orientované ve směru
chůze (příchod, odchod).
6. Žáci použijí identifikační kartu u vstupního terminálu vždy při příchodu do školy a
stejně tak při odchodu ze školy. Pokud odchází na akce školy v rámci vyučování

(v doprovodu vyučujícího), neodhlašují se ani nepřihlašují na docházkovém
terminálu. Toto platí i pro odchody do hodin tělesné výchovy. Pokud žák odchází ze
školy sám (lékař, oběd atd.), vždy musí při odchodu a následně příchodu ze/do školy
použít přístupovou kartu.
7. V případě zapomenuté či poškozené karty se žák musí prokázat ihned vrátnému (na
budově Sirotčí a T. Bati) svým jménem a třídou, který mu zaznamená příchod a
odchod ze školy.
8. Otevření budovy identifikační kartou na Otmarově ulici (tělocvična) není žákům
umožněno.
9. Hlavní vchody u budov Sirotčí a T. Bati a vchod do šaten u budovy Bráfova jsou trvale
elektronicky otevřeny každý den ve dnech vyučování od 7:30 do 7:50 a od 14:05 do
14:15 hod. V tomto čase je zde zajištěn dohled zaměstnanci školy, kteří kontrolují
dodržování této směrnice.

Tabulka přístupových práv žáků
budova/dveře
Sirotčí/hlavní vchod
Sirotčí/zadní vchod
Bráfova/hlavní vchod
Bráfova/vchod do šaten
T. Bati/ hlavní vchod
Otmarova/ hlavní vchod

povolená doba vstupu
6:30 až 16:00
‐
‐
6:30 až 16:00
6:30 až 16:00
‐

dny
ve dnech vyučování
‐
‐
ve dnech vyučování
ve dnech vyučování
‐

10. Provoz domova mládeže na budově T. Bati probíhá ve speciálním režimu. Každý žák
zde ubytovaný je povinen si ráno zaznamenat příchod a po skončení vyučování
odchod na vstupním respektive odchozím terminálu příslušné budovy školy, kde
probíhá výuka (nutné pro doplnění docházky do SASu). Jakékoli jiné odchody a
příchody z/do domova mládeže zajišťuje vrátný/vychovatelka na budově T. Bati.
11. Nedodržování této směrnice bude považováno za porušení školního řádu se všemi
z toho vyplývajícími důsledky.

V Třebíči dne 5. 1. 2015

Mgr. Libuše Kolářová,
ředitelka školy

