Kamerový a přístupový systém gymnázia
informace pro studenty
Na školách dochází občas k nevyjasněným krádežím, někdy do budovy vstupují osoby,
které tam nemají co pohledávat (např. před Vánocemi vstoupil do naší školy muž , který
se zde snažil vylákat peníze). Řada škol již přijala bezpečnostní opatření, která na naší
škole zatím chybí. Ředitelství v současné době investuje nemalé prostředky do
zabezpečení ochrany našeho gymnázia.
V průběhu ledna a února letošního roku bude na naší škole zprovozněn kamerový a
přístupový systém. Od jeho zavedení si slibujeme:
• lepší ochrana osobních věcí studentů i zaměstnanců uvnitř školy
• ochrana kol v kolárně díky nepřetržitému sledování kamerou
• do budovy budou moci vstupovat jen ty cizí osoby, kterým to bude umožněno
• vstupy do budovy budou nepřetržitě monitorovány a k dispozici bude záznam za
několik posledních dnů
• kamera bude sledovat také prostor před školou a pomůže tak k odhalení
případných vandalů
Jak se tato opatření dotknou vás, studentů?
Změna bude pouze při vstupu do budovy a to jen v určitých časech. Na vstupních
dveřích do vestibulu školy a na dveřích do tunelu směrem k jídelně budou namontovány
elektrické zámky, které se budou otevírat čipem, jenž máte na obědy. Tento čip zatím
nemají všichni studenti, ale až dostaneme zásilku nových čipů, budete vyzváni k jeho
zakoupení. Čip bude funkční jak při odběru oběda, tak k otevírání dveří. Po maturitě čip
odevzdáte a budou vám vráceny peníze.
V čipu budete mít nastaven čas, kdy máte do školy přístup.
Pro nekomplikovaný průchod v nejexponovanějších časech bude elektrický zámek ve
vestibulu před osmou hodinou ranní odblokován. Také elektrický zámek k jídelně bude
odblokován v čase, kdy se nejvíce chodí na oběd a do bufetu.
V těchto časech by do budovy mohly vniknout nežádoucí osoby, které by ale
zaznamenaly kamery. Bude na vás, abyste pomohli s ohlídáním svých věcí a obrátili se
na sekretariát s upozorněním na nezvyklé skutečnosti.
Cizí osoby, které budou chtít vstoupit do budovy v době uzavření, budou moci použít
videotelefon a ohlásit se nejčastěji k paní sekretářce.
Věříme, že všechna opatření jsou navržena tak, aby minimálně komplikovala život
školy a maximálně pomohla jejímu zabezpečení, a že si na ně brzy zvyknete.
Ředitelství školy

