ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE, příspěvková organizace
Rožmitálská 419
262 72 Březnice

tel. 318 682 165
fax 318 683 608
e-mail: skola@zsbreznice.cz

Žáci ZŠ Březnice podporují sběrovými aktivitami chov tučňáků v ZOO Praha, v ZOO Plzeň a Ochranu fauny České republiky

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ…
1. Ztráty čipu žáka – žák si zakoupí čip u vedoucí školní kuchyně – paní P. Flíčkové
(cena Kč 120,-). Následně žák vyhledá pana školníka J. Puchernu, který čip přihlásí do
elektronického evidenčního systému školy. Menším žákům pomohou v obou případech
třídní vyučující.







2. Uvolnění žáka:
a) z výuky na několik vyučovacích hodin - o uvolnění může požádat
výhradně zákonný zástupce, neboť je dle platné legislativy jedinou osobou odpovědnou
za zdraví a bezpečnost dítěte mimo školu.
Doporučujeme, aby žádost o uvolnění žáka obsahovala (viz žákovská kniha a
www.zsbreznice.cz - dokumenty):
datum vyhotovení žádosti
celé jméno žáka
datum a čas uvolnění – opuštěním východů ZŠ již nenese škola za žáka
odpovědnost
celé jméno zákonného zástupce
podpis zákonného zástupce
Bez písemné žádosti s výše uvedenými náležitostmi není vyučující povinen žáka
uvolnit, a to ani na základě Vaší telefonické výzvy.
b) na více dnů z důvodu dovolené – je uvolnění možné na základě
písemnéžádosti (ke stažení na http://www.zsbreznice.cz/web/dokumenty – sekce
dokumenty v horní liště). Do pěti dnů postačuje souhlas třídního vyučujícího, nad pět
dní je nutný souhlas ředitele školy.
c) z výuky předmětu – je uvolnění možné ze zdravotních důvodů
nebo jiných závažných důvodů na žádost zákonného zástupce zcela nebo zčásti.
Ředitel určí náhradní způsob vyučování. V předmětu TV je uvolnění možné na
základě posudku o zdravotní způsobilosti vydané registrujícím lékařem.
3. Vydávání obědů v době nemoci žáka - z důvodu dotace obědů žáků ze strany
MŠMT je v době absence žáka možno si obědy vyzvednout pouze v první den.
Zákonný zástupce stravování žáka pro zbylé dny odhlásí.
4. Žák druhého stupně nechce trávit dobu mezi dopoledním a odpoledním
vyučováním ve škole - doba mezi dopoledním a odpoledním vyučováním není dle
zákona součástí vyučování. Žák může školu bez žádosti o uvolnění opouštět dle svého
uvážení. Odpovědnost za bezpečnost a zdraví žáků v tuto dobu nesou zákonní zástupci.
Škola po tuto dobu nenese žádnou právní zodpovědnost za bezpečnost a chování žáka
mimo školu. Nad žáky, kteří však v tuto dobu zůstanou ve školní budově, bude zajištěn
dohled. V tuto dobu mají žáci možnost využívat prostor k tomu určených.
5. Žák neprospívá, nechce chodit do školy – v případě neprospěchu či dalších
náročných situací (sociální vyloučení, šikana aj.) je pro věkové období povinné školní

docházky typické, že žák se s problémem rodičům ani vyučujícím obvykle nesvěřuje.
Důvodem je strach, pocity zahanbení, pocity viny, snaha o ochranu rodičů před
starostmi apod. Tyto situace často provází somatické, psychické i sociální příznaky a
projevy, jako časté nevolnosti, bolesti hlavy, pálení očí, nechuť vstávat, úzkost před
nástupem do školy, nadměrná únava po výuce, zamlklost, zvyšující se uzavřenost,
nezvládnuté emoční projevy aj. Každá situace má však tím větší šanci na vyřešení, čím
dříve je jí věnována odpovídající pozornost a pomoc.
Základní vzdělání je spojeno se zákonnou – povinnou docházkou. Nenechávejte
své děti bezdůvodně doma. Zákonní zástupci nesou plnou odpovědnost za plnění
docházky žáka - neopodstatněným neposíláním dětí do školy se rodiče dostávají
do konfliktu se zákonem. Současně může taková absence vést ke školní
neúspěšnosti, k zahálčivému životu a může ohrožovat mravní vývoj dítěte.
V případě potřeby nečekejte s intervencí a obraťte se na vyučující či školní poradenské
pracoviště, případně na vedení školy. Škola Vám může pomoci sama nebo Vám pomoc
zprostředkovat!
6. Máte návrh na zlepšení činnosti školy či k jejímu rozvoji – využijte potenciálu
zástupců rodičů v SRPŠ, zástupců ve školské radě nebo se obraťte přímo na nás. Půjdeli o podněty, připomínky či dotazy v zájmu žáků a v souladu s právním rámcem
výchovy a vzdělávání, bude Vám vždy věnována náležitá pozornost. Žáci mohou ve
stejných záležitostech využívat školního parlamentu.

