
Práva a povinnosti rodičů – zákonných zástupců  (šk.rok 2015/ 2016 ) 

1. Seznamte se s řádem školy 

Řád Základní školy Zdíkov je k dispozici ve škole u třídních učitelů a budete s ním 

seznamováni prostřednictvím třídních schůzek. Řadu důležitých věcí najdete v 

dokumentu „A jedeme dál“, který Vaše děti přinesou v průběhu prvního týdne 

školního roku. 

Povedete-li své děti v duchu řádu školy, pak by neměly vznikat mezi školou a rodinou 

vážné rozdíly v působení na dítě. Dbejte na přípravu žáků do školy, pravidelně 

kontrolujte jejich školní práci – oceňujte jejich úspěchy a podpořte při neúspěchu. 

Vhodně reagujte na zápisy v žákovské knížce případně v notýsku a jejich pravidelnou 

kontrolu potvrzujte podpisem.  

2. Rodiče mají právo účastnit se vyučování 

Máte právo zúčastnit se vyučování, být seznámeni s nároky, hodnocením a klasifikací 

žáků. Na požádání učitele či ředitele se dostavte do školy. Při návštěvě školy svým 

jednáním přispívejte k pozitivní atmosféře ve škole. 

3. Rodiče odpovídají za školní docházku svých dětí 

Vaší povinností je zajistit, aby žáci přicházeli na vyučování a školní akce včas, řádně 

připraveni a správně vybaveni, nebyli infikováni nebo nemocni. 

Nedávejte do školy dětem cenné předměty a věci nesouvisející s vyučováním. Pokud 

potřebují mobilní telefon, pak musí být vypnut po celou dobu pobytu žáka ve škole. 

Škola nezodpovídá za ztrátu věcí, pokud nebyly uloženy na místo k tomu určené. 

 

 



4. Dodržujte pravidla omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole a na školních 

akcích 

Nemoc omlouvejte dle platné metodiky – důvod absence oznamte do 3 dnů od 

začátku absence /tř. učiteli, vedení školy/ a po ukončení předloží žák – první den – 

zdůvodnění nepřítomnosti /vždy písemně v žákovské knížce/. Z vyučovací hodiny v 

průběhu dne omlouvejte žáka písemně v žákovské knížce. 

Žádost o krátkodobé uvolnění z vyučování (do 5 dnů) předkládejte předem písemně 

třídnímu učiteli, v ostatních případech žádejte rovněž písemně ředitelství školy. 

Nezapomeňte, že je důležité, aby si žák po dobu nepřítomnosti průběžně zameškané 

učivo doplňoval.  

5. Škola má oznamovací povinnost 

V případě neomluvené absence, časté nepřítomnosti žáka ve škole a při pozdních 

omluvách absence je škola povinna informovat o docházce žáka Oddělení péče o 

dítě Městského úřadu Vimperk. V souladu s klasifikačním řádem bude žákovi při velké 

absenci a chybějících klasifikačních podkladech odloženo klasifikační období. 

6. Třídní schůzky a konzultace 

Pravidelně jsou svolávány třídní schůzky a organizovány dny otevřených dveří, při 

kterých máte právo uplatňovat své připomínky a návrhy. Kromě toho máte možnost 

informovat se o prospěchu a chování svých dětí individuálně po předchozí domluvě s 

vyučujícím. Zásadně mimo vyučování. 

7. Rodiče, podporujte školu, kam chodí Vaše dítě 

    Jak? Být nápomocni odbornými znalostmi, radou, nabídnout škole náměty pro 

obohacení výchovně vzdělávacího procesu (exkurze, výlety, zájmové kroužky, 

kulturně společenské a sportovní akce apod.), věnovat škole věcný nebo finanční dar. 

 



Informace pro rodiče 

    Na základě četných dotazů při posuzování problematiky výchovy dětí uvádím právní 

výklad zákonů a vyhlášek souvisejících s danou problematikou. 

    Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku, v čl.32 odst.4 

stanoví, že péče o děti a jejich výchova je právem rodičů a zároveň děti mají právo na 

rodičovskou výchovu a péči. 

    Obdobné ustanovení obsahuje i Úmluva o právech dítěte, kde se v čl.18 odst.1 věta druhá 

stanoví, že rodiče (event.zákonní zástupci ) mají prvotní odpovědnost za výchovu dítěte. Zde 

je třeba podotknout, Úmluva má podle čl.10 Ústavy přednost před zákonem. 

    Z těchto dvou ustanovení, které mají přednost před zákonem, lze vyvodit, že za výchovu dětí 

neodpovídá a ani nemůže odpovídat nikdo jiný než rodiče dítěte, eventuelně jeho zákonný 

zástupce. Dítě má právo na výchovu a péči rodičů. Toto právo dítěte je nezadatelné, 

nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. (čl.1 Listiny) To znamená, že rodiče mají tomuto 

právu odpovídající povinnost dítě vychovávat a o něj pečovat a nemohou tuto povinnost 

přenášet na jiný subjekt. 

    Z předcházejícího vyplývá, že škola nese za děti odpovědnost v době vyučování a při školou 

pořádaných akcích. Dále odpovídá za jeho řádnou výchovu podle školského zákona a 

prováděcích nařízení. Po dobu vyučování je škola odpovědna také za zdraví dítěte, za jeho 

odložené věci apod. Škola ale dítě vychovává pouze v době vyučování a při školou 

pořádaných akcích. Proto může dítě hodnotit výhradně za toto období, nikoli za jeho činnost 

mimo školu. Za tu jsou plně odpovědní rodiče, v tom spočívá jejich primární odpovědnost. 

Odpovědnost školy je odpovědnost sekundární, odpovědnost uplatňující se pouze v době 

vyučování a při školou organizovaných akcích. Proto je nesprávné, hodnotí-li škola chování 

dítěte mimo vyučování. Takový postup je v rozporu s Listinou, Úmluvou o právech dítěte i se 

zákonem o rodině. Rodiče se nemohou vzdát svých rodičovských práv a své odpovědnosti za 

výchovu a vývoj dítěte. 

  

 

Citováno z právního výkladu České školní inspekce. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatek č.1 školního řádu  

1. Vypouští se bod č. 14 a 15 ve stati „žáci mají zakázáno“ Školního řádu platného od 1.9.2016 

2. Přidává se následující dodatek týkající se používání elektronických zařízení : 

Pravidla pro používání mobilních telefonů, tabletů, záznamových zařízení, fotoaparátů a dalších 

elektronických zařízení  

Pro používání mobilních telefonů, tabletů, záznamových zažízení, fotoaparátů a dalších 

elektronických zařízení stanovuje škola tato pravidla : 

- škola nemůže zakázat nosit do školy výše uvedená elektronická zařízení, jejich nošení však 
nedoporučuje 

Pokud žák tato zařízení do školy nosí, stanovuje škola pro jejich používání tato pravidla  : 

- elektronická zařízení budou s  příchodem do školy a po celou dobu školního vyučování vypnuta 

- k jejich aktivaci může dojít až po opuštění školní budovy 

- doporučujeme žákům, aby si tato zařízení uložili do šatních skříněk 

- nedoporučujeme ponechávat zařízení na jiných místech ve škole, ale ani u sebe, škola nenese 
odpovědnost za jejich případné poškození nebo ztrátu 

- jakýkoli způsob používání mobilních elektronických zařízení včetně manipulace s nimi v době 
školního vyučování i o přestávkách je žákům zakázán 

- ve výjimečných a nutných případech může žák použít mobilní telefon o přestávce  se svolením a pod 
dohledem vyučujícího   

- toto opatření se týká i školních akcí konaných v budově školy i mimo ni 

- pravidla pro používání těchto zařízení na výletech, exkurzích, sportovních akcích a jim podobných 
určuje doprovázející pedagogický dozor 

- škola nenese odpovědnost za jejich ztrátu nebo poškození vyjma odcizení přístroje ze šatní skříňky, 
do které bylo vniknuto násilím 

-  násilné vniknutí do zamčené skříňky  bude řešeno v součinnosti s Policií ČR 

Porušení zákazu použití zařízení bude řešeno kázeňskými opatřeními dle řádu školy, přístroj bude 

zajištěn vyučujícím, ped. dozorem a vrácen žákovi po skončení vyučování. 

Pokud dojde k zneužití přístroje k podvodnému jednání, pořízení audio a video záznamu a jeho 

následné distribuci, bude toto jednání považováno za závažné a hrubé porušení školního řádu a 

řešeno v pravomoci ředitele školy. 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

                                                                                                    Základní škola a Mateřská škola Zdíkov 


