
INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE 
podané na společné schůzce zákonných zástupců dětí a žáků Základní škola a 
mateřské školy Chanovice, příspěvková organizace, která se konala 1.10. 2019 
 

 Schůzky SRPDŠ – změna 
     Ve školní roce 2019/20 se budou pravidelně konat schůzky zákonných zástupců 
žáků 1. ročníku. Bude svolána schůzka zákonných zástupců žáků 9. ročníku kvůli 
volbě povolání. 
     Tradiční listopadové a dubnové schůzky budou nahrazeny schůzkami 
individuálním, zpravidla ve složení pedagog - zákonný zástupce - žák (P-Z-Ž). 
Při nutnosti akutního řešení může být schůzka realizována neodkladně, a to na 
základě pozvání školy nebo žádosti o schůzku ze strany zákonného zástupce. 
V ostatních případech se schůzky (konzultace) mohou uskutečnit kdykoli po 
předchozí domluvě škola-zákonný zástupce.  
     Mimo to chceme všem zákonným zástupcům nabídnout možnost setkání  P-Z-Ž  
alespoň jednou za školní rok s cílem hovořit o individuálním posunu žáka (nikoli jen 
o klasifikaci) z hlediska všech tří zúčastněných. Obdobím těchto schůzek chceme 
vyhlásit duben a začátek května. 
 

 Pravidla školy 
     Škola vydala tyto řády: ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY (ŠŘ ZŠ), ŠKOLNÍ ŘÁD 
MATEŘSKÉ ŠKOLY (ŠŘ MŠ), VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍCH JÍDELEN, VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ 
DRUŽINY. Tyto řady mimo jiné stanovují a) podrobnosti k výkonu práv a povinností 
dětí, a žáků a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a 
podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo 
školském zařízení; b) provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení,  c) 
podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků nebo studentů a jejich 
ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství 
nebo násilí; d) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze 
strany dětí, žáků a studentů.  Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení 
výsledků vzdělávání žáků a studentů. 
     Důležité upozornění (opakující se nedostatky):  
Omlouvání dětí plnící povinné předškolní vzdělávání a žáků školy:  
V MŠ – v den začátku absence nejpozději do 3 dnů; v ZŠ nejpozději do 3 dnů 
(telefonicky, mailem, osobně). 
Omlouvání po nemoci (TV) – nepřítomnost v hodině – zák. zástupce napíše datum 
a hodinu, odkdy přebírá za žáka zodpovědnost. Omluvenky VŽDY písemně do 
žákovské knížky resp. notýsku (v MŠ  je omluvný list). 
(Viz ŠŘ ZŠ bod 3.2.8; ŠŘ MŠ bod 1.3.2) 
 

Další závazná pravidla – MIMIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) – stanoví 
konkrétní případy rizikového chování (záškoláctví, užívání a distribuce návykových 
látek, šikana a kyberšikana), postup prevence rizikového chování, řešení i kázeňská  

opatření. Mezi preventivní opatření patří práce s třídními pravidly a celoškolní 
program PARDON. Jeho cílem je vést žáky k sebeřízení a k učení se vlastní 
odpovědnosti za plnění školních povinnosti a dodržování základních pravidel. Má 
mimo jiné souvislost s Motivačním programem, kterým ve spolupráci s obcí 
podporujeme žáky úspěšné v různých oblastech školních i mimoškolních aktivit. 
 

 Cíle základního vzdělávání 
Stanoví tzv. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROZÁKADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Tyto 
cíle jsou podporovat procesy učení, myšlení a budování vztahů k sobě a lidem. 
Nástrojem pro to je mimo jiné získávání základních znalostí. 
 

 Dlouhodobé cíle (vize) školy… čili směřujeme k tomu, abychom byli… 

 …bezpečná škola s mimořádným prostředím, která podporuje myšlení, učení a 
budování vztahů. 

        …škola plná žáků a učitelů, které učení baví. 
  …škola, která podporuje kulturu a budoucí aktivní občany. 

 

 Akce … 
…Které už byly: Objímání, EDISON, dopravní výchova – hřiště, Den otevřených dveří 
u příležitosti poutě, beseda 8.+9. třídy se starostou… 
… které probíhají:  
Plavání předškoláků a žáků 1. – 4. ročníku; logopedie; projekt Návštěvy paměťových 
institucí pro 1. i 2. stupeň 
… které plánujeme:  
společné akce pro rodiče a děti resp. organizováno ve spolupráci s  rodiči (např. 
tvorba podzimníčků v MŠ, v ZŠ semináře s I. Sieberovou, korporátní bubnování, 
vánoční dílna, slavnosti – prvňáků, předškoláků)  
Třídíme pro Horažďovicko (bylo loni pro 1. st.) – letos pro MŠ 
divadla do školy i děti do divadla; soutěže: pythagoriáda, matematický klokan, 
přírodovědný klokan,  
BiO, DO, ZO, recitační soutěž, NP Šumava, MC´Donald, sportovní, výtvarné … 
 

 Prostředky vzájemné komunikace škola- zákonný zástupce: žákovská 
knížka resp. notýsek (ne papírky), telefon, mail, webové stránky školy, případně 
uzavřené fb skupiny. 

        Informace, kontakty, důležité dokumenty školy … apod.: www.skolachanovice.cz 

 
 
 
 
 
 

 

Filosofie školy 

Všichni se v naší škole shodujeme, že výchova a vzdělávání jsou možné jen v 
prostředí zdravých mezilidských vztahů, což je zároveň jeden z cílů vzdělávání. Škola 
není příprava na život, ale pro všechny, pro děti a žáky především, život sám. Stráví tu 
důležitý a rozhodný čas. Chceme, aby měl smysl. 

 

http://www.skolachanovice.cz/


 

 

 

 

 

 


