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Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice 

DODATEK č.  4 KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU 

Vypracovala: Mgr. Helena Hegarová 

Schválil: Mgr. Helena Hegarová 

Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2021 

Nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2021 

Školská rada schválila dne: 30. 8. 2021 

Změny jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří 

součást školního řádu. 

 
Dodatkem č. 4 platí s účinností od 1. 9. 2021 nové znění následujících částí: 

 

I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti  

      o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 

 

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků 

2. 2. Zákonný zástupce žáka je povinen 

2.2.4 Omluvit nepřítomnost žáka nejpozději do 3 dnů v systému Škola Online 

2.2.8 Pravidelně sledovat informační systém školy – Škola Online, kterým jsou zákonným   

zástupcům sdělovány provozní informace školy. 

 

Povinnost omlouvání absencí a sledování informací v systému Škola Online se netýká 

zákonných zástupců žáků třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona. Ve třídě je 

k tomuto využívána žákovská knížka v listinné podobě. 

 

3. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 

3. 5 Všichni učitelé informují zástupce žáka o prospěchu prostřednictvím systému Škola 

Online, na pravidelných konzultačních hodinách, hovorových hodinách a třídních schůzkách, 

na individuálně domluveném jednání. 

 

Informování zákonných zástupců o prospěchu žáků třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského 

zákona probíhá prostřednictvím žákovské knížky v listinné podobě, na pravidelných 

konzultačních hodinách, hovorových hodinách a třídních schůzkách, na individuálně 

domluveném jednání. 

 

3. 8 se ruší 

 

 

 

II. Provoz a vnitřní režim školy 

 

1. Režim činnosti ve škole 

1.2. Školní budova se otevírá ve školním roce v 7. 30 hodin. V jinou dobu vstupují žáci  
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do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický 

dohled. Dohled je nad žáky zajištěn po celou dobu pobytu v budově, přehled 

dohlížejících je vyvěšen na úsecích, kde probíhá. 

3. Docházka do školy 

3.2 Absence 

Zákonný zástupce žáka je povinen omluvit nepřítomnost žáka do tří dnů prostřednictvím 

systému Škola Online 

3.1 Při podezření na neomluvenou absenci si škola může vyžádat, prostřednictvím 

zákonných zástupců žáka, lékařské potvrzení. 


