Pravidla vstupu do školní budovy
1. Proč pravidla vstupu do školní budovy?
-

bezpečnost Vašich dětí (na prvním místě!)

-

hygienické důvody

-

podporování samostatnosti žáků

-

ochrana majetku Vašich dětí

2.

Ranní vstup do školní budovy:

-

škola se otevírá v 7.40 hod.

-

žáci 1. tříd po převléknutí odcházejí do kmenových tříd již
samostatně, šatnář zkontroluje pořádek v šatně a zamkne.

-

žáci 2. – 5. ročníku vcházejí do šaten samostatně bez doprovodu
rodičů, po převléknutí odcházejí do kmenových tříd, šatnář
zkontroluje pořádek v šatně a zamkne.

-

žáci 2. stupně vstupují do vestibulu ke svým skříňkám, v žádném
případě se nepohybují a nevstupují do šaten 1. stupně, po
převléknutí se zbytečně nezdržují v prostorách vestibulu a
odcházejí do tříd.

-

škola se zamyká v 7.55 hod.

3. Umožnění vstupu do školy v době výuky:
-

v době dopolední výuky mohou rodiče z vážných důvodů zazvonit
na zvonek „školník“ nebo „zástupce“

-

pokud přivádíte své dítě např. od lékaře, pan školník nebo paní
hospodářka žáka osobně doprovodí do příslušné třídy

4. Pohovory, konzultace s vyučujícími:
-

sjednávejte si schůzky s vyučujícími na dobu po ukončení
dopolední výuky, prosím, respektujte dobu vyučování i přestávky
vyučujících

-

konzultace s vedením školy sjednávejte předem telefonicky nebo
emailem

-

rodiče a ostatní návštěvníci školy nahlásí svou návštěvu
příslušnému provoznímu zaměstnanci školy, který vykonává
službu v suterénu školy(vchod pro žáky) od 11.40 do 15.30 a
zapíší se do Knihy návštěv. Návštěvy v dopoledních hodinách
hlaste panu školníkovi nebo paní hospodářce

5. Vyzvedávání dětí po vyučování:
-

rodiče prvňáčků a ostatních žáků mohou čekat na své děti před
vchodem školy nebo v Rodičovně

-

žáci 1. a 2. stupně odcházejí po převléknutí z vestibulu šaten,
pokud mají odpolední vyučování, tráví tuto pauzu dvěma způsoby:
1/ zůstávají v budově školy ve školním klubu ( viz. přihláška do ŠK)
2/ odcházejí mimo budovu (v žádném případě se nezdržují
v prostorách školy), vracejí se 10 minut před začátkem vyučování

-

v této době dozor v prostorách šaten vykonává pan školník nebo
paní uklizečka

Školní družina
Ranní ŠD začíná v 6.30 hod.
-

rodiče zazvoní na zvonek ŠD u vchodu z ulice 5.května a žák
odchází sám do šatny

-

po převléknutí odchází do příslušného oddělení také samostatně

Odpolední ŠD končí v 17.00
-

rodiče zazvoní na příslušné oddělení ŠD 1, 2 a 3 u vchodu z ulice
5.května, čekají před školou (vchod z ulice 5. května) nebo v
Rodičovně

Kroužky

-

rodiče vyzvedávají své dítě po kroužku před bočním vchodem
určeným žákům nebo čekají na své dítě v Rodičovně

-

u kroužků probíhajících v Sokolovně platí tyto možnosti:

-

po ukončení kroužku se žáci zpravidla vrací s vyučujícím do
školy, učitel odemkne boční vchod do školy, počká na odchod
posledního žáka

-

po ukončení kroužku si rodiče osobně vyzvednou žáka před
Sokolovnou

-

na písemnou žádost rodičů odchází žák ze Sokolovny samostatně

Vyzvedávání obědů (pouze 1.den v době
nemoci)
-

rodiče zazvoní na zvonek u vchodu k paní vedoucí jídelny
(z ulice 5. května)

-

prosím, vyčkejte na oběd před vchodem nebo pouze
u výdajového okénka

Děkujeme za Vaše pochopení a spolupráci
Mgr.D.Raveane, ředitelka školy

