
Pokyn ředitele k seznámení rodičů se ŠŘ a organizací šk. roku 2017/18 

Zápis z třídní schůzky 12. 9. 2017 
 

Hlavní body: 
 
1. Představení třídního učitele 
2. Organizace školního roku (Bullletin – informace o kontaktech, termínech ….) 
3. Školní řád a pravidla hodnocení chování a výsledků vzdělávání (2.strana) 
4. Zájmová činnost ve škole:  

 ZUŠ Karolinka (výtvarná přípravka, žesťové nástroje – flétna, saxofon, klarinet , kytara, 
housle) 

 Florbal I. stupeň (Mgr. Jakubkovič) 

 Sborový zpěv (Mgr. Maliňáková) 

 Šachový kroužek (p. Václavík) 

 Klub deskových her (Mgr. Jakubkovič) 

 Čtenářský klub (Mgr. Dujkový S.) 

 Sportovní hry (Mgr. Pavelka – volitelný předmět) 
 
5. Informovat o obsahu: Souhlas rodiče se zpracováním citlivých údajů a s použitím písemných, 
obrazových a zvukových záznamů žáka. 
6. Potvrzení nebo volba nového třídního důvěrníka (1-2 v případě nepřítomnosti): 
 
7. Informovat rodiče o třídní samosprávě, aktivitách třídy, plán výletu, apod.,  
Třídnické hodiny (zapsat do rozvrhu v ŽK) 
  
8. Kontrola osobních údajů dle seznamu 
9. Škola přivítá sponzorský dar, i účelově vázaný včetně zajištění materiálů do Vv,  družiny, dílen 
(např. hoblované tenké řezivo, papírové/kartonové výřezy, textilní nebo plastové materiály, zbytky 
z výroby apod.) 
10. Vyplnění dotazníku Rodiče vítáni (třídním důvěrníkem a vložení do schránky u ředitelny nebo 
osobně řediteli školy). 
11. Ředitelské volno v pátek 29.9.  
12. Dotazy a podněty řediteli školy: možnost osobně, nebo na webu škol 
 
 

Rodiče potvrdí účast a souhlas s uvedenými informacemi podpisem na prezenční listině.  
 

TU zajistí předání informací nepřítomným zákonným zástupcům  
prostřednictvím ŽK následující den, kteří podpisem potvrdí souhlas a převzetí informací na 

vědomí. 
 



Pokyn ředitele k seznámení rodičů se ŠŘ a organizací šk. roku 2017/18 

Školní řád 
 
Školní řád je v plném znění na webu školy www.zsnovyhrozenkov.cz, na nástěnce u ředitelny. 
 

 Žáci jsou povinni dodržovat školní řád! 

 Žáci jsou povinni plnit pokyny všech pracovníků školy 

 Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo 
vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za hrubé porušení školního řádu a ředitel 
školy oznámí tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) 

 S problémy se žáci obrací na TU  na metodika prevence (Mgr. Pavelka Oldřich) nebo na 
výchovného poradce (Mgr. Dujková Lenka) na ředitele školy na školskou radu,  

 Anonymně do schránky důvěry 
 
Povinnosti rodiče 
 
Omlouvání nepřítomnosti – do 3 dnů písemně v ŽK 
Způsob uvolnění z TV a pravidla pro necvičení 
Způsob uvolňování při odchodu ze školy k lékaři (popř. předem známá absence) – pouze po 
předložení písemné omluvenky v ŽK, předloží TU, jinému vyučujícímu nebo vedení školy – před 
opuštěním budovy. Jinak nemůže školu opustit! 
Povinnost rodiče – osobně projednat neomluvenou nepřítomnost žáka do 10 h s TU, nad 10 h na 
výchovnou komisi, nad 25 hodin – oznámení na OSPOD) 
Neposílat do školy děti s podezřením na onemocnění – riziko šíření viróz a infekcí. 
Preventivní kontrola vlasů u dětí (boj s pedikulózou) – vysoká rezistence vší, v případě výskytu vší u 
dítěte – nutno ponechat dítě doma, zbavit dítě vší a nejdříve po 3 dnech opět do školy (opakovaná 
celotýdenní kontrola!)  
Okamžité hlášení školních úrazů žákem. Úraz po cestě ze školy, nebo do školy – není úraz. V rámci 
ošetření škola – učitel poskytne náležitou pomoc a zkontaktuje rodiče. V případě pádů a úrazů hlavy 
(se ztrátou vědomí – nutnost přivolání RZP), nebo předat žáka rodičům! 
Zákaz používání mobilních telefonů ve škole. Se souhlasem vyučujícího lze v odůvodněných 
případech např. ke komunikaci s rodiči.  
Povinnost rodiče informovat se o prospěchů a chování žáka: ŽK (deníček v 1. třídě), informace na 
třídních schůzkách (min. 4 x ročně), mimo termín po domluvě s vyučujícím (elektronicky – 
informovat o možnosti @, nebo telefonicky). Není možné přijímat návštěvy rodičů v době, kdy 
probíhá Vaše pedagogická činnost! 
 
Práva rodiče 
 
Právo na informace, na volný vstup do školy (ale nenarušovat výuku) 
Právo podílet se na činnostech školy (návrhy na zlepšení, sponsoring, spoluúčast na exkurzi, výletu 
apod., hodnotit činnosti školy prostřednictvím třídních důvěrníků …) 
Právo na jednání s ředitelem školy, učitelem, právo obracet se na školskou radu (nové volby 
v dubnu 2019). 
 
 
V Novém Hrozenkově 12. 9. 2017      Mgr. Igor Haša, ředitel školy 


