Výňatek ze školního řádu JKO
1.1. Práva a povinnosti zákonných zástupců ke škole
Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni:

















zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
na vyzvání ředitelství školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
nebo žáka,
informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
onemocní-li žák nebo některá z osob, s nimiž bydlí nebo je v trvalém styku, přenosnou nemocí, oznámí
zákonný zástupce žáka (příp. vychovatel) tuto skutečnost ihned ředitelce školy; takový žák se může
zúčastnit vyučování pouze se souhlasem příslušného lékaře,
dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním
řádem,
oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které
jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích,
uhradit případné škody úmyslně způsobené žákem na školním majetku.

Zákonní zástupci žáků mají právo:
na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka,
volit a být voleni do školské rady,
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich
vyjádřením musí být věnována pozornost,
požádat o uvolnění dítěte - žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu,
na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle
„školského zákona“,
na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání mají v případě zletilých žáků a studentů právo také jejich
rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost.

Informace o prospěchu a chování žáka poskytují zástupcům nezletilých žáků a rodičům zletilých
žáků, popřípadě osobám, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost:
o ročníkový učitel a učitelé jednotlivých předmětů v polovině prvého a druhého pololetí na schůzce

rodičů a zákonných zástupců žáků (21. 11. 2018, 17. 4. 2019)
o
o

ročníkový učitel nebo učitel, jestliže o to rodiče nebo zákonní zástupci žáka požádají,
zástupce ředitelky pro studijní záležitosti nebo ředitelka školy v případě mimořádného zhoršení
prospěchu nebo chování.

S úplným zněním školního řádu se zákonní zástupci žáků JKO seznámí na webových
stránkách školy www.jko.cz nebo na nástěnce ve školní budově.
……………………………………………………………………………………………………
Stvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s úplným zněním školního řádu
Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, příspěvkové organizace, pro školní rok 2018/2019 a
s termíny ročníkových schůzek.
V ………………………………………. dne …………………………………………………
Jméno a příjmení zákonného zástupce ………………………………………………………
Podpis zákonného zástupce: …………………………………………………………………

