Informace k provozu školy s ohledem na zvýšenou bezpečnost
1) Školní budovy nejsou volně přístupné cizím osobám. Všichni příchozí (rodiče,
návštěvy) chodí přes vrátnici a řídí se dalšími pokyny. Vrátnice v hlavní budově
je otevřena v pracovní dny vždy od 6:00 do 17:00 (pokud není uvedeno jinak).
2) Návštěvy (s výjimkou rodičů doprovázejících děti do ranní školní družiny
a rodičů vyzvedávajících si děti z odpolední družiny či zájmových činností –
kroužků) jsou evidovány na vrátnici do knihy návštěv – zaznamenává se příchod
a odchod. O všech návštěvách je vždy informován navštěvovaný pracovník školy,
který si návštěvu převezme.
3) Rodiče ráno nedoprovázejí žáky před vyučováním ke svým třídám. Pokud chtějí
hovořit s učitelem, musí tak učinit oficiálně přes vrátnici školy. Toto neplatí pro
rodiče žáků 1.tříd v měsící září.
4) Pokud se v budově školy koná akce, ke které jsou přizváni rodiče, zodpovídají
příslušní pedagogičtí pracovníci za tyto příchozí, kterou mohou vpustit do školy
vchody pro žáky. Stejným vchodem pak rodiče společně i vypouštějí ven.
5) Pravidla pro odemykání a zamykání vchodů pro žáky a vchodů do tělocvičen
jsou součástí školního řádu. V době odemčení těchto vchodů je vždy přítomen
dohled dospělé osoby.
6) Pokud žák odchází dříve ze školy (např. z důvodu lékaře), předloží na vrátnici
písemný souhlas zákonného zástupce. Zároveň o odchodu ze školy žák informuje
i třídního učitele, který mu tento písemný souhlas potvrdí.
7) Pokud žák odchází dříve ze školy (např. z důvodu lékaře) a má domluvený
odchod s rodičem, odchází vždy přes vrátnici školy, kde na něho rodič počká.
8) Během vyučování není možné kontaktovat učitele telefonicky. Veškeré vzkazy
včetně omluvenek předá vrátná příslušnému pedagogickému pracovníkovi.
9) Pokud je to možné, návštěvy si domlouvají schůzku ve škole elektronicky nebo
telefonem.
10) Rodiče se nezdržují ve školní budově před příchodem dětí ze tříd a kroužků. Děti
si vyzvedávají teprve až po převzetí vychovatelkami školní družiny od
pedagogických pracovníků.
11) Rodič, který si vyzvedne žáka po vyučování, osobně informuje vychovatelku ŠD
nebo prostřednictvím třídní učitelky předá žádost o uvolnění.
12) Rodiče si mohou děti vyzvednout ze školní družiny v době od 12,00 do 13,30 a od
14,30. Od 13,30 do 14,30 se žáci ze školní družiny z důvodu družinového
programu neuvolňují (pouze ve výjimečných případech po předchozí domluvě
s vychovatelkou ŠD).
13) Při vyzvedávání žáka po kroužku je rodič povinen informovat vychovatelku
svého oddělení ŠD o této skutečnosti. Pokud je provoz jeho oddělení ŠD již
ukončen, nahlásí toto v oddělení ŠD (tzv. dlouhé).

