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Práva a povinnosti rodičů - 

zákonných zástupců žáků 2022/2023 
 

1) Seznamte se s naším školním řádem 

Veďte své děti – naše žáky - v duchu našeho školního řádu, 

nebudou pak rozhodně vznikat mezi školou a rodinou vážné 

rozdíly v působení na dítě. Rodiče, dbejte, prosím, na 

přípravu žáků do školy, pravidelně kontrolujte jejich školní 

práci – oceňujte úspěchy a podporujte děti i při neúspěchu. 

Vhodně reagujte na naše zápisy v žákovské knížce a její 

pravidelnou kontrolu potvrzujte podpisem. 

 

2) Práva rodičů 

Rodiče, máte právo být seznámeni se vzdělávacím programem 

školy, pravidly pro hodnocení, s hodnocením a klasifikací 

svých dětí. Také máte právo se zúčastnit práce školní 

samosprávy a po dohodě se zúčastnit vyučování.  

 

3) Rodiče – Vy odpovídáte za školní docházku svých dětí. 

Zajistěte proto, prosím, aby Vaše děti – naši žáci - 

přicházeli do školy na vyučování a na školní akce včas, slušně 

oblečeni, správně vybaveni a připraveni.  

 

4) Dodržujte pravidla omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole a 

na školních akcích: 

• při nemoci - omlouvejte třídnímu učiteli osobně, telefonicky 

na jeho přímé telefonní číslo nebo písemně, resp. 

elektronickou poštou, do 24 hodin od začátku absence a po 

ukončení nepřítomnosti vždy písemně v žákovské knížce. V 

průběhu nemoci informujte školu (třídního učitele) o nástupu 

žáka do školy; 

• při uvolnění z hodin v průběhu vyučovacího dne – rodiče -

omlouvejte na samostatné písemné žádosti a současně poté 

potvrďte v žákovské knížce - omlouvá třídní učitel; 

• při absenci – krátkodobé (1-2 dny) – rodiče - žádejte 

písemnou formou třídního učitele, který nepřítomnost povoluje; 

• při plánované absenci – dlouhodobé – rodiče žádejte písemnou 
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formou ředitele školy prostřednictvím třídního učitele. V 

každém pololetí povolí ředitel školy maximálně jednu 

dlouhodobou nepřítomnost mimo termín výjezdních akcí školy. 

Žádost o uvolnění z vyučování, nezapomeňte podat k vyřízení 

nejpozději týden před odjezdem. Zajistěte, že si Vaše dítě 

doplní zameškané učivo. Každá nepřítomnost musí být evidována 

v žákovské knížce a samozřejmě i v třídní knize. 

 

5) Škola má oznamovací povinnost - chráníme děti! 

V případě neomluvené absence, časté nepřítomnosti žáka ve 

škole, při pozdních omluvách absencí, v případě, kdy jsou 

omezovány osobní svobody žáka nebo kdy se dítě dostává do 

zásadních osobních problémů, je škola povinna informovat 

Oddělení péče o rodinu a děti, odbor sociálních věcí 

Magistrátu města Olomouce (resp. úřad podle trvalého bydliště 

dítěte.  

 

6) Zúčastňujte se, prosím, pravidelných třídních schůzek a 

konzultací s učiteli. 

Pravidelně jsou svolávány třídní schůzky, jsou konzultační 

hodiny, při kterých máte všichni právo uplatňovat své 

připomínky a návrhy, například prostřednictvím zápisu ze 

třídních schůzek. Kromě třídních schůzek máte možnost 

informovat se o chování a prospěchu svých dětí po předchozí 

dohodě s vyučujícím nebo v jeho konzultačních hodinách - 

zásadně v době mimo vyučování. Na požádání učitele či ředitele 

školy se dostavte do školy.  

Aktuální informace o veškerém dění ve škole získáte také 

na internetu – webových stránkách školy – www.zs-mozartova.cz. 

Na této adrese najdete v sekci DOKUMENTY veškeré materiály, 

které se týkají chodu školy. 

 

7) Máme ŠKOLSKOU RADU, KOLEGIUM RODIČŮ – výbor SRPŠ 

Při škole pracuje Školská rada tvořená zástupci rodičů, 

pedagogických pracovníků školy a zřizovatele školy MmOl. 

Školská rada se řídí svým jednacím řádem, sleduje dění ve 

škole, školní družině, školní jídelně – výdejně. Vedení školy 

předkládá školské radě ke schválení výroční zprávu o činnosti 

školy, návrh rozpočtu školy a výsledky hospodaření školy. 

Školská rada řeší a projednává podněty rodičů i vedení školy. 

Pravidelně se schází kolegium rodičů – výbor SRPŠ. Svými 

aktivitami podporuje žáky a pedagogy školy. 

 

8) Rodiče, prosím, podporujte školu, kam chodí Vaše děti. 

Snažíme se o vynikající výsledky a správnou firemní kulturu. 

 

 

PhDr. et PaedDr. Zbyněk Kundrum 

ředitel školy 
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