
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8 , BUREŠOVA 14 

Burešova 14/1130, Praha 8 – Kobylisy 182 00 

tel., fax: 286 880 955, e-mail: info@zsburesova.cz,  http://www.zsburesova.cz 

 

Žádost o přístup do přístřešku na cyklostojany před budovou školy 

(lze podat písemně v podatelně školy nebo mailem na info@zsburesova.cz ) 

 

 

Žadatel - příjmení a jméno:  __________________________ 

 

                                    telefon:  ______________ e-mail: ____________________ 

Žádám o poskytnutí čipu umožňujícího přístup do přístřešku na cyklostojany před 

budovou školy. Jsem zákonným zástupcem žáka ZŠ, Praha 8, Burešova 14 

 

Jméno žáka:  _______________________________   Třída: _______ 

 

Beru na vědomí a zavazuji se dodržovat Řád přístřešku na cyklostojany: 

1) Na poskytnutí čipu umožňujícího otevření dveří u přístřešku na cyklostojany není právní nárok 
a ředitel školy může funkčnost čipu kdykoliv bez udání důvodu a bez jakékoliv náhrady či 
odškodnění pozastavit na vymezený čas nebo i natrvalo zcela zrušit.  
 

2) Čip určený k otvírání dveří je nepřenosný a slouží ke vstupu do přístřešku pouze žákovi, pro 
kterého byl vydán, případně jeho sourozencům (jsou-li též žáky školy) nebo jeho doprovodu. 
Porušení této zásady ze strany uživatele může být důvodem k zablokování funkce čipu. 

 
3) Zaparkovaný dopravní prostředek (kolo, koloběžka, sáňky apod.) musí být v přístřešku 

uživatelem chráněn před odcizením i připevněním ke stojanu cyklozámkem, řetězem apod. 
 
4) Oprávněný uživatel přístřešku je povinen počínat si tak, aby neumožnil vstup nepovolaným    

osobám. Zjistí-li v přístřešku přítomnost nepovolaných osob, je povinen nahlásit tuto  
skutečnost neprodleně ve vrátnici školy. 

 
5) Uživatel je povinen udržovat v přístřešku pořádek a počínat si tak, aby přístřešek a jeho 

vybavení nepoškodil. 
 
6) Uživatel je povinen počínat si v přístřešku a jeho okolí tak, aby neohrozil zdraví a nepoškodil 

majetek ostatních uživatelů. Platí zde přísný zákaz manipulovat s prostředky ostatních 
uživatelů přístřešku, platí zákaz kouření, konzumace alkoholu a jiných návykových látek. 
 

7) Osoba vycházející z přístřešku má ve dveřích přednost před osobou vstupující. 
 

Datum: _______________   Podpis žadatele: ____________________ 
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