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Práva a povinnosti zákonných zástupc ů 
 

Dveře do školy jsou pro vás vždy otev řené. Rádi vás kdykoliv uvidíme.  
� Rodiče dbají na přípravu žáků do školy, pravidelně kontrolují jejich školní práci – oceňují úspěchy 

a pomáhají dítěti odstranit příčiny neúspěchu. Vhodně reagují na zápisy v žákovské knížce a její 
pravidelnou kontrolu potvrzují podpisem. 

� Rodiče zajistí, aby žáci přicházeli do školy na vyučování a školní akce zdrávi, včas a správně 
vybaveni.  

� Na požádání učitele či ředitele školy jsou rodiče povinni dostavit se do školy.  
� Nepřítomnost žáka ve škole a na školních aktivitách omlouvají rodiče osobně, telefonicky nebo 

písemně do 24 hodin od začátku absence a písemně do žákovské knížky do dvou dnů od 
příchodu dítěte do školy.  V průběhu nemoci informují školu o nástupu žáka do školy.  Uvolnění 
žáka z vyučování v průběhu dne je možné pouze na základě písemné žádosti, nepřítomnost musí 
být  po příchodu žáka omluvena v žákovské knížce. Absenci omlouvá třídní učitel. Předem 
známou krátkodobou absenci (1 - 2 dny) omlouvá na písemnou žádost rodičů třídní učitel. Při 
předem známé dlouhodobé absenci podávají rodiče písemnou žádost adresovanou ředitelství 
školy prostřednictvím třídního učitele. Na tuto žádost ředitelství odpovídá pouze v případě 
zamítnutí žádosti. Po ukončení nepřítomnosti předem oznámené žádostí omlouvá absenci rodič 
do žákovské knížky. 

� Pokud se objeví podezření na neomluvenou hodinu, škola má právo vyžádat si lékařské 
potvrzení.  

� Je dobré, aby dítě v době své nepřítomnosti udržovalo kontakt se školou a doplňovalo 
zameškané učivo. Po skončení absence pomohou rodiče svému dítěti doplnit si učivo dle pokynů 
učitelů. Pokud se v klasifikačním období zúčastní žák méně než 75% vyučovacích hodin daného 
předmětu, žákovi může být  odložena klasifikace a žák bude přezkoušen komisionálně. 

� V případě neomluvené absence, časté nepřítomnosti žáka ve škole a při pozdních omluvách 
absencí je škola povinna informovat o docházce žáka příslušné oddělení péče o dítě.  

� Rodiče mají právo uplatňovat své připomínky a návrhy při pravidelně svolávaných třídních 
schůzkách a konzultačních hodinách i prostřednictvím zápisu ze třídních schůzek. 

� Rodiče mají možnost informovat se osobně o chování a prospěchu svých dětí i v době mimo 
třídní schůzky. Tato jednání jsou však možná jen po předchozí dohodě s vyučujícím a zásadně v 
době mimo vyučování. 

� Pokud dítě svévolně poškodí majetek školy, žáků, učitelů či jiných osob, hradí škodu rodiče 
zakoupením nové pomůcky, knihy, učebnice nebo uhrazením opravy.  

� Rodiče mají právo zúčastnit se vyučování, být seznámeni s kritérii hodnocení a klasifikace žáků, 
zúčastnit se jednání školního žákovského parlamentu. Při návštěvě školy svým jednáním 
přispívají k pozitivní atmosféře ve škole. 

� Rodiče mají právo být voleni do Školské rady či se zúčastnit jednání Školské rady a jejím 
prostřednictvím uplatňovat  svoje připomínky a návrhy. Školská rada zastupuje rodiče při jednání 
s vedením školy. 
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� Byli bychom rádi, kdybyste s námi spolupracovali. Například byli nápomocni radou a odbornými 
znalostmi, nabídli škole náměty pro obohacení výchovně vzdělávacího procesu (exkurze, 
návštěvy, výlety….), věnovali škole věcný nebo finanční dar apod.  

� Svým podpisem rodiče dávají škole souhlas s případným mapováním třídních vztahů (sociometrií) 
a k fotografování i filmování žáků při školních i mimoškolních aktivitách. Škola se zavazuje, že 
tyto materiály využije pouze pro prezentaci školy ve školních publikacích či na školních webových 
stránkách.   

� V případě mimořádné situace (úraz mého dítěte, nevolnost, potřebuje doprovod domů apod.), kdy 
rodiče nejsou z důvodu zaneprázdnění k zastižení, může škola místo nich kontaktovat tyto 
uvedené osoby: 

Děkujeme vám, že vedete svoje d ěti k dodržování žákovského školního řádu naší školy. 
 

 
 
 
 
 

Mgr. Jan KORDA 
ředitel školy 

 
 
 

 


