ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOLTICE,
okres Pardubice

Vážení rodiče, vážení návštěvníci naší školy,
ve snaze zajistit bezpečnost žáků školy a ochranu majetku před nepovolanými osobami
stanovuji tato pravidla pro vstup do budovy:
1. Ranní vstup do školní budovy:
Škola je odemčena pouze od 7:00 – 7:40. Žáci vcházejí do šaten samostatně bez
doprovodu, po prvním zvonění odcházejí do kmenových tříd. Výjimku tvoří zákonní zástupci
žáků prvních tříd, kteří mohou doprovázet do šatny žáka, ale pouze v průběhu měsíce září.
2. Umožnění vstupu do školy v době výuky:
V době výuky je vstup povolen jen hlavním vchodem, návštěvník zazvoní a nahlásí důvod
návštěvy. Do budovy vstupuje pouze se souhlasem zaměstnance školy. Žáci mají přísný zákaz
pouštět kohokoliv do budovy školy.
Pokud rodič přivádí žáka do školy později (např. od lékaře), ohlásí jeho příchod
přes zvonek, žák vstupuje do budovy samostatně.
Pověřená osoba si vyzvedává dítě osobně v případě, že byl školou informován o úrazu
nebo nemoci žáka. Ohlásí svůj příchod přes zvonek do kanceláře školy.
3. Pohovory, konzultace s vyučujícími
Sjednávejte si schůzky s vyučujícími na dobu po ukončení výuky, prosím, respektujte
dobu vyučování i přestávky vyučujících. Konzultace s vedením školy si sjednávejte předem
telefonicky nebo emailem.
4. Vyzvedávání žáků po vyučování:
Žáci odcházejí po převléknutí z šaten samostatně, pokud mají odpolední vyučování,
tráví tuto pauzu dvěma způsoby:
a) zůstávají v budově školy v klubovně
b) odcházejí mimo budovu školy (nezdržují se v žádných prostorách školy) a do
školy jsou vpuštěni 5 minut před zahájením odpoledního vyučování
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Zákonní zástupci žáků čekají na své děti před budovou školy. Není možné, aby
setrvávali na chodbách a v šatnách. V této době dohled v prostorách šaten vykonává pověřený
pracovník.
Vstup do školní jídelny je z hygienických důvodů zakázán.
5. Školní družina
Ranní provoz začíná v 6:00 hod. Pověřená osoba doprovází žáka pouze ke vchodu, do
budovy školy vstupuje žák samostatně.
Při vyzvedávání žáků, kteří odcházejí ze školní družiny s doprovodem, se pověřená osoba
nahlásí přes zvonek vychovatelům a počká na dítě před vstupem do budovy. Převzetí dítěte
potvrdí vychovatelům opět přes zvonek. Pokud je družina na školním dvoře, osoba pověřená
k vyzvednutí dítěte si pro žáka dojde kolem kuchyně. Nevstupuje do prostoru šaten.

Vážným důvodem tohoto opatření je zajištění bezpečnosti vašich dětí.
Věřím, že toto opatření přijmete s pochopením a budete ho všichni od 11.4. 2016 respektovat.
Děkuji,
Mgr. Iva Sedláčková v.r.
ředitelka školy
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