Vyjádření vedení školy k rannímu otevírání školní budovy
Podle § 1, odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky, v platném znění, ředitel školy umožní žákům vstup a pobyt v budově školy
nejméně 20 min před začátkem školního vyučování, tj. v naší škole v 7.10 hod.
Právě proto, že dbáme na bezpečnost dětí, nemají do budovy školy dřívější přístup. Proto jsme
přistoupili k tomu, že tak jako většina jiných základních škol, otevíráme budovu školy tak, jak nám
ukládá zákon.
Jsme školou spádovou, tudíž ji navštěvují děti z okolních obcí, které se do školy dopravují veřejnou
dopravou. Téměř všechny se po příjezdu autobusů a vlaku běžně dostanou k budově školy právě ve
výše zmíněný čas. Výjimkou jsou děti z Lačnova (a všechny ostatní stojící před školou), které mají
možnost v případě nepříznivého počasí vstoupit do budovy školy po sedmé hodině. V přítomnosti
zaměstnance školy vyčkají krátký čas ve vestibulu školy, a poté se přesunou do dozorovaných
pavilonů.
Nově jsme pro děti 1. stupně zprovoznili ranní družinu, do které mají děti přístup od 6.30 hod
(podrobné informace jsou ZDE). O tuto službu projevilo zájem pouze 9 rodičů. I přes tento poměrně
malý zájem jsme provoz zahájili. Možnost využít ranní družinu mají i děti nepřihlášené, mohou ji
navštěvovat nepravidelně.
Před školou se velmi často shromažďují děti, které navštěvují 2. stupeň, dále děti místní nebo ty, pro
které by příchod do školy po sedmé hodině neměl být vzhledem k místu jejich bydliště
problematický. Danou situaci monitorujeme a snažíme se vyhodnotit. Jsme přístupni k osobní
konzultaci či jednání, jelikož názory rodičovské veřejnosti jsou pro nás zdrojem informací a námětů
pro další činnost školy.
Vážíme si jak pozitivních, tak i negativních podnětů a připomínek, které jsou s námi konzultovány
otevřeně, věcně, nejlépe osobně, případně telefonicky či elektronicky.
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