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DODATEK Č. 1 K BODU 1. DOCHÁZKA DO STŘEDNÍ 

ŠKOLY KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU PRO ŽÁKY STŘEDNÍ ŠKOLY 

 

Povinnosti žáka - držitele čipu: 

 

 Při každém vstupu do školy se musí každý žák registrovat v prostoru vrátnice přiložením 

čipu ke čtečce pro vstup (čtečka je umístěná na okně vrátnice). Při odchodu pak přiložením 

čipu ke čtečce pro odchod umístěné na stěně proti vrátnici. Registraci neprovádí pouze, 

opouští-li budovu z důvodu výuky (např. výuka tělesné výchovy, exkurze, atd.). 

 Žáci, kteří mají výuku v nemocnici Příbram, jsou povinni v prostoru chodby u šatny 

učitelek této nemocnice navolit tlačítkem příchod nebo odchod a registrovat se čipem na 

biometrické čtečce. 

 Žáci bydlící na domově mládeže jsou povinni se registrovat (použít čip) i v době mimo 

vyučování při každém průchodu přes vrátnici. 

 V případě ztráty čipu je nutné tuto skutečnost neprodleně hlásit v kanceláři zástupců 

ředitele školy nebo na sekretariátu školy 318 623 231 a e-mailem szs@szs.pb.cz (je nutné 

se identifikovat jménem příjmením, třídou a datem narození) – čip bude deaktivován. Po 

zablokování čipu obdrží žák nový čip dle aktuální nákupní ceny (v současné době 100 Kč).  

 Po ukončení studia žák čip odevzdá a bude mu vrácena peněžní záloha. 

 

 

Tento Dodatek č. 1 Školního řádu pro žáky Střední školy byl projednán a schválen 

pedagogickou radou dne 25.8.2015 a školskou radou dne 27.8.2015 - účinnosti nabývá  dnem 

1.9.2015.  

 

 

Tento dodatek je, až do oficiálním postupem učiněné změny, součástí Školního řádu pro žáky 

Střední školy, jejíž činnost vykonává právnická osoba s názvem Střední zdravotnická škola a 

Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113. 

 

 

V Příbrami dne: 27.8.2015 

 

 

 

Mgr. Václav Kočovský, v. r.  

ředitel školy 
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