Výňatek z práv a povinností zákonných zástupců žáka
1.

2.
3.
4.

5.

Rodiče je povinen seznámit se se školním řádem, nejlépe formou třídních schůzek. Rodiče
zodpovídají za chování svého dítěte, dbají na přípravu žáků do školy, pravidelně kontrolují jejich
školní práci. Reagují na zápisy v ŽK a její pravidelnou kontrolu potvrzují min. 1x týdně svým
podpisem.
Rodiče mají právo zúčastnit se po domluvě vyučování, být seznámeni s nároky a pravidly hodnocení
žáků.
Rodič má právo uplatňovat své připomínky a návrhy prostřednictvím třídních schůzek, které jsou
pravidelně svolávány.
Rodiče odpovídají za školní docházku svých dětí . Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit a
sdělit důvod nepřítomnosti dítěte ve vyučování nejpozději do tří dnů (osobně nebo telefonicky) a
zároveň dbá na to, aby k absenci docházelo co nejméně a pouze v nejnutnějším případě.
Rodič omlouvá:
1. z předem známých důvodů:
- uvolňuje příslušný vyučující
- požádá o uvolnění TU ( max. 1 x za pololetí, ZZ musí vždy
doložit řádný důvod nepřítomnosti )
- ZZ žádá písemně ředitele školy na předepsaném formuláři

1 hodina
1 až 2 dny
více než 2 dny

2. z nepředpokládaných důvodů
-

ZZ omlouvá žáka nejpozději do 3 dnů ( nemoci atd.)
ZZ může omluvit ze zdravotních důvodů své dítě na max 3 dny v měsíci,
pokud je absence delší, je třeba nepřítomnost dítěte ve škole řádně zdůvodnit
(lékařským potvrzením, popř. uvést jméno lékaře, u kterého byl žák ošetřen)

Např:
2. - 10. 1. 2014

nemocný – angína

žák ošetřen u MUDr. Konvičkové

Pokud zástupce žáka nesplní svou povinnost, je povinností TU kontaktovat rodiče a zjistit příčiny absence.
Zákonný zástupce je povinen neprodleně nahlásit změnu zdravotní pojišťovny, ale také změnu
bydliště, změnu zaměstnání rodičů, tel. čísla, atd. ( a to formou sdělení do ŽK).
7. Rodič neposílá do školy nemocné či jinak nakažené dítě.
8. Na případná sdělení reaguje vhodnou formou, je vstřícný při řešení potřebných záležitostí. Škola a
zákonný zástupce svým jednáním napomáhají k vytváření oboustranně pozitivních vztahů posilujících
dobrou spolupráci mezi školou a rodinou. Podporujte školu, kam chodí Vaše děti.
9. Škola má oznamovací povinnost – chráníme děti.!!!
10. Bojujeme proti vandalismu. Upozorňujeme také rodiče, že vzhledem k narůstajícímu počtu
poničeného a rozbitého majetku školy ze strany žáků, bude zjištěným viníkům tato škoda dána
k úhradě.
11. Je zakázáno používání mobilních telefonů a hudebních produkcí ve škole a ve vyučování, je
zakázáno zneužívání mobilních telefonů k nahrávání, focení a používání videozáznamů ve všech
prostorách školy. Upozorňujeme rodiče na to, že v případě porušení tohoto bodu bude žákovi
mobil zabaven, uložen do trezoru školy a vyzvednout si jej může pouze rodič osobně.
12. Upozorňujeme na to, že žáci nesmí do školy nosit cenné věci a věci, které nesouvisí s vyučováním a
vzděláváním.
6.

Beru na vědomí.

V Bohumíně dne.........................................

..............................................
Podpis rodičů

