
Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka (dále rodiče)  
 
1) Znáte školní řád pro žáky ?  
Vedou-li rodiče žáky v duchu školního řádu pro žáky, pak by neměly vznikat mezi školou a 
rodinou vážné rozdíly v působení na dítě. Rodiče dbají na to, aby se žák na výuku řádně 
připravoval, pravidelně kontrolují jejich školní práci - oceňují úspěchy a podpoří je při 
neúspěchu. Vhodně reagují na zápisy v žákovské knížce a její pravidelnou kontrolu potvrzují 
podpisem.  
 
2) Máte právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte.  
Rodiče mají právo po předchozí domluvě s vyučujícím a ve Dnech otevřených dveří zúčastnit 
se vyučování, být seznámeni s nároky, hodnocením a klasifikací žáků, zúčastnit se práce 
školní samosprávy, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí 
jejich dítěte a na poradenskou pomoc při vzdělávání. Při návštěvě školy svým jednáním 
přispívají k pozitivní atmosféře ve škole. Na požádání učitele či ředitele školy se dostaví do 
školy.   
 
3) Odpovídáte za školní docházku svých dětí.  
Rodiče jsou povinni zajistit, aby žáci přicházeli do školy na vyučování a školní akce včas, 
správně vybaveni a připraveni, nebyli infikováni, nemocni a intoxikováni.  
 
4) Dodržujte pravidla omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole a na školních akcích:   
· nemoc - omlouvat osobně, telefonicky nebo písemně nejpozději do tří kalendářních dnů od 

začátku absence a po ukončení nepřítomnosti písemně v žákovské knížce. V 
průběhu nemoci informujte školu o předpokládaném nástupu žáka do školy. Škola 
v odůvodněných případech může požadovat, aby omluvenka žákovy absence byla 
doložena lékařským potvrzením. 

· uvolnění z hodin v průběhu vyučovacího dne a na 1 den  provádí třídní učitel na základě 
písemné žádosti rodičů podané předem a zapsané v žákovské knížce 
- absence delší než 1 den – rodiče předloží písemnou žádost o uvolnění 
z vyučování na ředitelství školy prostřednictvím třídního učitele a s jeho souhlasem. 
Formuláře žádosti o uvolnění jsou k dispozici na sekretariátu školy. V každém 
pololetí povolí ředitel školy maximálně jednu dlouhodobou nepřítomnost. 

 
Nezapomeňte, že je dobře, když si žák po dobu nepřítomnosti průběžně doplňuje 
zameškané učivo. 

 
5) Škola má oznamovací povinnost - chráníme děti!  
V případě neomluvené absence, časté nepřítomnosti žáka ve škole a při pozdních omluvách 
absencí je škola povinna informovat o docházce žáka Oddělení sociálně právní ochrany dětí 
při Magistrátu – odbor sociálních služeb a zdravotnictví. V souladu s klasifikačním řádem při 
velké absenci ze závažných důvodů a chybějících klasifikačních podkladech může být žákovi 
odložena klasifikace.  

Škola chrání zdraví žáků: 
Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé – kouření, pití 
alkoholických nápojů, nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových a zdraví škodlivých 



látek. V případě podezření, že žák požil alkoholický nápoj, škola u něj provede orientační
dechovou zkoušku ve spolupráci s policií.
Pokud dojde k akutnímu ohrožení zdraví žáka po průkazném zjištění požití omamné látky
(včetně alkoholu), škola uvědomí rodiče žáka a kontaktuje zdravotnické zařízení.
V případě výskytu vší u žáka jsou rodiče postiženého žáka ze zákona povinni zajistit
odstranění vší a informovat rodiče ostatních žáků o výskytu vší v kolektivu.

Pokud rodiče posílají opakovně do školy zavšivené dítě, je škola povinna informovat o tomto
problému orgán sociální péče a v při opakovaném a hromadném výskytu vší hlásit tento
problém krajské hygienické stanici.

6) Tř ídní schůzky a konzultace
Pravidelně jsou svolávány třídní schůzky nebo oznámeny konzultační hodiny, při kterých
mají všichni rodiče právo uplatňovat své připomínky a podávat návrhy například
prostřednictvím zápisu ze třídních schůzek. Kromě třídních schůzek mají rodiče možnost
informovat se o chování a prospěchu svých dětí po předchozí dohodě s vyučujícím a zásadně
v době mimo vyučování - je lépe si schůzku předem domluvit. Rodiče jsou povinni
informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

7) Máme Sdružení rodičů a Radu školy.
Při škole pracuje Sdružení rodičů složené ze zástupců rodičů všech tříd. Seznamuje vedení
školy s připomínkami rodičů vznesených na třídních schůzkách. Spolupodílí se na
financování některých pomůcek pro výuku, dopravy žáků 7. tříd na lyžařský výcvik, přispívá
z vybraných finančních prostředků na nákup věcných cen pro žáky reprezentující školu
v soutěžích a olympiádách, podílí se na organizaci školního jarmarku a dalších aktivitách.
Rada školy tvořená zástupci rodičů, pracovníků školy a zřizovatele školy se řídí svým
jednacím řádem. Rada školy má právo kontrolovat a schvalovat práci školy, školní družiny,
školní jídelny. Vedení školy předkládá tomuto orgánu ke schválení výroční zprávu, návrh
vlastního hodnocení školy, návrh rozpočtu a výsledky hospodaření. Rada školy řeší podněty
rodičů.

8) Rodiče, podporujte školu, kam chodí Vaše děti.
Jak? Např. věnovat škole věcný nebo finanční dar, být nápomocný radou a odbornými
znalostmi, nabídnout škole náměty pro obohacení výchovně vzdělávacího procesu (exkurze,
návštěvy, výlety…..) a podobně.
Děkujeme Vám.

Ve Frýdku - Místku dne 1. 9. 2015 Mgr. Iveta Zechová
ředitelka školy


