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A/ Práva a povinnosti žáků ve škole
Práva žáků
Žák má právo na vzdělávání a školské služby.
Žák má právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
Má právo na posouzení a zhodnocení svých výkonů učitelem, spolužáky i sám sebou (sebehodnocení).
Žáci mají právo v rámci školy zakládat samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich
a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřením
těchto samosprávných orgánů zabývat.
Žák má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání, přičemž
jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje.
Žák má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení týkajících se
vzdělávání podle školského zákona.
Žák má právo být chráněn před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením
a zanedbáváním.
Povinnosti žáků
Žák je povinen docházet do školy a řádně se vzdělávat.
Žák je povinen dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl
seznámen.
Žák je povinen plnit pokyny pedagogických pracovníků školy.
Je v zájmu žáka, aby se připravoval na výuku, nosil pomůcky a školní potřeby, zpracovával zadané úkoly, včetně
úkolů domácích. Jestliže se žák nemohl na vyučování náležitě připravit nebo nevypracoval domácí úlohu,
omluví se a zdůvodní svoji nepřipravenost učiteli na počátku vyučovací hodiny.
B/ Práva a povinnosti zákonných zástupců ve škole
Práva zákonných zástupců ve škole
Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka.
Zákonní zástupci mají právo volit a být voleni do školské rady.
Zákonní zástupci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajících se podstatných záležitostí
vzdělávání žáka.
Zákonní zástupci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení
týkajících se vzdělávání podle školského zákona.
Povinnosti zákonných zástupců ve škole
Zajistit, aby žák docházel řádně do školy.
Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání nebo
chování žáka.
Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.
Oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou
podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.
Pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky
Společným cílem spolupráce je vzájemná informovanost a hledání společného postupu při řešení problémů žáků.
Kontakty zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky se uskutečňují:
Na třídních schůzkách a konzultacích nebo na vyžádání jedné ze stran po předchozí domluvě termínu; v případě
potřeby je z jednání pořízen zápis.
Není-li zákonný zástupce spokojen s řešením problému, může se obrátit na ředitele školy.
ZŠ Hradec nad Moravicí 26. 6. 2018
Mgr. Radka Očadlíková, ředitelka školy

