Vážení rodiče,
naše škola byla hodnocena příznivě českou školní inspekcí v oblasti prevence. Velmi
si toho vážíme. Nicméně žádná škola není zcela imunní proti výskytu šikany. Proto chceme
být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové
bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikaně. Jelikož se nám v
současné době nějaké náznaky objevují, dovolujeme si Vás oslovit, protože důležitou součástí
je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli
podezření, či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte
(na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy). Využít lze také naši
e-schránku důvěry (speciálně vytvořený email pro takové situace: prevence@zsvidnava.cz)
Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit. Hlášení
může být i anonymní, vždy je lépe dozvědět se informaci ve škole, než slyšet různé podněty
přes několik lidí, kdy se k nám dostávají už značně zkreslené. Děkujeme.

Souhlas zákonného zástupce-předběžný průzkum zájmu
Vážení rodiče,
v budově školní družiny je nově zrekonstruovaná sauna, která bude dána v nejbližší době do
provozu. ( zájemce budeme informovat). Lékaři saunu doporučují jako prevenci proti
nachlazení a dalším infekcím horních cest dýchacích. Pomůže při otužování v boji proti jarní
únavě, spousta lidí ocení její relaxační účinky. Vzhledem k tomu, že saunování není součástí
našeho školního vzdělávacího programu, je nezbytné,( pokud budete mít zájem, aby Vaše
dítě saunu navštěvovalo), dát písemný souhlas k této aktivitě a současně potvrdit, že dítě
nemá žádné zdravotní potíže, které by mu v saunování mohly bránit. Saunování pro žáky
bude dobrovolné a bezplatné. Sauna pro žáky školy bude přístupná dle zájmu vždy v pátek
13-16 ( žáci budou rozděleni do skupin a budou pod dohledem pedagogického pracovníka).
Je potřeba mít plavky a vlastní ručník, k ochlazování mohou žáci využít pouze sprchy, vstup
do ochlazovacího bazénku je žákům zakázán.
Do sauny nesmí ani žáci, kteří jsou momentálně nachlazení, mají záněty nebo nějaké
otevřené rány.
Dle zájmu by byla sauna zpřístupněna i veřejnosti v pátek 16-21 hodin ( bližší informace
budou včas zveřejněny).
Vratka-vyplňte hůlkovým písmem
Já,______________________________________( zákonný zástupce) souhlasím, aby mé
dítě______________________________________ ze třídy __________
navštěvovalo saunu ve školní družině.
Stvrzuji svým podpisem, že mé dítě je zcela zdravotně způsobilé k saunování ( netrpí např.
závažným dermatickým anebo oběhovým onemocněním, nemocemi jater, ledvin apod.)
Podpis zákonného zástupce:__________________________________

