Základní škola Rychvald
příspěvková organizace
Školní 1600
735 32 Rychvald, okr. Karviná
Dohoda o vzájemné spolupráci
I. Povinnosti a práva učitele:
- zajistí dítěti pozitivní atmosféru
- přistupuje ke každému dítěti a jeho rodině individuálně
- průběžně informuje rodiče o prospěchu a chování žáka
- zachovává pravidla důvěrnosti vůči rodině žáka
- informuje rodinu o případných úrazech či onemocněních dítěte
- respektuje doporučení PPP a SPC
- má právo na slušné jednání ze strany rodiče i žáka
II. Povinnosti a práva zákonných zástupců:
- zajistí, aby žáci přicházeli do školy na vyučování a školní akce včas, správně vybaveni a připraveni, nebyli
infikováni, nemocni a intoxikováni - odpovídají za školní docházku svých dětí
o při absenci žáka je nutno do 3 dnů informovat třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky a
sdělit mu příčinu
o nejpozději do 3 dnů po skončení absence žák předloží omluvenku třídnímu učiteli o absenci 1-2 dny
omlouvá třídní učitel, o uvolnění nad 2 dny je nutno žádat ředitele školy (nevztahuje se na absenci ze
zdravotních důvodů)
- mají právo informovat se o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí
- informují třídního učitele o zdravotním stavu dítěte
- vyjadřují své návrhy vztahující se k chodu školy
- spolupracují se školou formou, kterou si zvolíme
- mají právo volit a být voleni do školské rady
- souhlasí s tím, aby žáci byli během vyučování a školních akcí foceni a natáčeni
- seznámí se se Školní preventivní strategií, Minimálním preventivním programem a Programem proti šikanování
(www.zsrychvald.cz)
- souhlasí s tím, aby se žák zúčastnil přednášek a besed organizovaných školou na různá aktuální témata
- souhlasí s tím, aby žák byl v případě podezření o požití jakékoli návykové látky podroben testování na zjištění
přítomnosti této látky
- souhlasí se zveřejněním jména svého dítěte (popř. fotografie) na webových stránkách ZŠ Rychvald, na nástěnkách,
v časopisech nebo při prezentaci školy na veřejnosti
- souhlasí s evidováním a užíváním rodného čísla dítěte pro potřeby školy
III. Povinnosti a práva žáka:
- má právo na vzdělání
- má právo na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj
- má právo na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením
- do školy nenosí cenné předměty, pouze na vlastní odpovědnost
- při vyučování musí být mobilní telefon vypnut
- dodržuje školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen
- vyjadřuje-li své mínění a názory, činí tak vždy slušným způsobem
- nepoškozuje majetek školy a spolužáků, případné škody je povinen zaplatit
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Kontakt: +420 730 521 478, zsrychvald@zsrychvald.cz

Připomínky

