Informace o přístupovém systému pro žáky školy
Přístupový systém:
- slouží k evidenci příchodů žáků do školy
- poskytuje zákonným zástupcům žáků informaci, pokud jejich dítě nepřijde
do školy
- zamezuje přístupu neoprávněných osob do školy
- napomáhá bezpečnosti dětí
- učí děti zodpovědnosti
Pravidla pro využívání systému:
1. Žáci se evidují do přístupového systému přiložením čipu na čtečku. Na
pracovišti Terera je čtečka umístěna u hlavního vchodu do školy, na
pracovišti Helsinská je jedna čtečka umístěna rovněž u hlavního vchodu,
druhá v koridoru školy, kde se přihlašují děti, které chodí do ranní školní
družiny.
2. Pokud se žák nepřihlásí do systému do 8:00 hodin, systém zašle zákonným
zástupcům informační e-mail o tom, že se jejich dítě nedostavilo do školy.
V případě, že žák následně přijde do školy později než v 8:00, systém zašle
zákonným zástupcům e-mail se sdělením, že jejich dítě již do školy přišlo.
3. Informační e-mail o nepřítomnosti žáka ve škole bude odeslán i v případě,
že žák ve škole je, ale nepřihlásil se do systému.
4. Pokud žáci odcházejí na mimoškolní akce a mají sraz u školy, přihlašují se
žáci čipem do systému.
5. Pokud žáci odcházejí na mimoškolní akce a mají sraz jinde než u školy,
nemohou se do systému přihlásit. Proto budou žáci na tyto dny ze systému
vyřazeni a informační e-maily nebudou v tomto případě zákonným
zástupcům odeslány.
6. V případě onemocnění dítěte a jeho jednodenní či dvoudenní absence bude
zákonným zástupcům také automaticky zaslán informační e-mail o tom, že
se jejich dítě nedostavilo do školy. Pokud bude absence delší a předem

zákonnými zástupci škole oznámena, nebudou e-maily zasílány. Po
nástupu dítěte bude obnoven původní režim přihlašování a e-mailů.
7. Pokud se žáci zúčastní dlouhodobější akce školy (ozdravný pobyt,
adaptační kurz), nebudou e-maily zákonným zástupcům zasílány.
8. Pokud rodiče žáka spolu nežijí a jsou oba zákonnými zástupci žáka, potom
lze po dohodě s třídním učitelem zajistit, aby e-maily chodily buď jen
jednomu zákonnému zástupci, nebo oběma.
9. Každý čip má své evidenční číslo a je opatřen nálepkou s logem školy. Cena
čipu je 120 Kč, částku hradí zákonní zástupci žáka.
10.V případě ztráty či poškození čipu je potřeba zakoupit nový čip, cena
zůstává 120 Kč.

