Sdělení zákonným zástupcům žáků ZŠ Ústí n/L, Hluboká 150 na začátku
školního roku 2018/2019
Vážení a milí zákonní zástupci žáků naší školy,
stejně jako v minulých letech jsme zpracovali pravidla, jejichž dodržování by měla zajistit úspěšný a bezproblémový
průběh právě začínajícího školního roku pro vás, zákonné zástupce, děti i vyučující.
Absence a omlouvání dětí
Vzhledem k narůstajícímu záškoláctví vás opakovaně upozorňujeme na povinnost informovat o nepřítomnosti vašeho
dítěte ve škole do 48 hodin. V případě časté absence lze požadovat omluvenku ihned. Pokud se žák v daném dni
nedostaví na odpolední vyučování a není-li neprodleně omluven zákonným zástupcem, je taková absence
považována za neomluvenou. V těchto případech na dodatečné omluvy nebude brán zřetel. Jestliže dochází
k opakovanému, bezdůvodnému nebo řádně neomluvenému zanedbání školní docházky, oznámí škola v souladu se
zák. č.359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Dítě je
povinno dodržovat v době nemoci léčebný režim. Taktéž je nepřípustné posílat dítě v době nemoci do školní
jídelny. Pokud žák 1. – 4. ročníku odchází v průběhu vyučování k lékaři, je povinen si ho zákonný zástupce
vyzvednout. Žáci vyšších tříd jsou uvolňováni pouze po předložení žádosti prokazatelně podepsané žákovým
zákonným zástupcem (platí i pro odpolední vyučování).
Návštěvy ve škole
Informace o žácích mohou zákonní zástupci vyžadovat pouze po dohodě (v určeném čase), nejlépe před nebo po
vyučování, nikoliv v době vyučování.
Stravování
Jídlo je žákovi vydáno při použití čipu nebo karty. Ztrátu čipu nebo karty žák ihned hlásí vedoucí školní jídelny. Žák
konzumuje jídlo ve školní jídelně. V případě onemocnění má žák nárok na oběd pouze 1. den nemoci.
Péče o učebnice a majetek
Žáci jsou povinni zabalit učebnice, a to tak, aby nedošlo k poničení (nejlépe do tvrdých desek). Zabrání se tak
případnému poškození. Při úmyslném poškození školního majetku bude povinen zákonný zástupce sjednat nápravu
škody.
Žáci byli seznámeni se školním řádem pro žáky, poučeni o BOZP dle osnovy. Důrazně byli upozorněni na chování
před školou před začátkem vyučování a odpoledním vyučování a včasné nástupy na dopolední i odpolední výuku
(nejpozději 5 minut před začátkem hodiny).
Školní řád (Základní práva a povinnosti osob účastných na vyučování, Provozní a vnitřní režim školy, Podmínky
zajištění bezpečnosti, požární ochrany a ochrany zdraví, Pravidla pro zacházení s majetkem školy, Výchovná opatření)
je uveden na www. stránkách www.zsnestemice.cz .
Další informace najdete na www stránkách.
Kontakt na školu:

telefon 472 731 817
školní mobil 736 752 229
školní družina 736 752 228
školní jídelna 472 731 799
datová schránka zhkv49t
e-mail - info@zsnestemice.cz,

e-mail učitelů – jméno.příjmení@zsnestemice.cz

Najdete nás též na webových stránkách: www.zsnestemice.cz

………………………………………………………………………………………………………………
Návratka

Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) se sděleními školy pro školní rok 2018/2019
Jméno a příjmení žáka ………………………………………………………
Datum …………………………………

Třída …………………..

Podpis zákonného zástupce žáka ……………………….

