
Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, 
okres Hodonín, příspěvková organizace 

 
Všeobecné informace pro zákonné zástupce žáků školy 

 
Vážení rodiče, pro dobrou spolupráci školy a vás, zákonných zástupců našich žáků, 

vám sdělujeme některé body ze školního řádu, které považujeme za důležité. 
 
• Do školní budovy žáci vcházejí nejdříve v 7:40. Dřívější vstup je povolen pouze dojíždějícím 

žákům a žákům, kteří mají nultou vyučovací hodinu, případně konzultace. Všichni žáci jsou 
povinni být nejpozději v 7:55 ve své třídě. 

• V celém areálu školy (budova, hřiště, prostranství před školou) je zakázáno nošení či užívání 
návykových látek – drog, alkoholu a cigaret. 

• Žáci mohou využít při jakémkoliv problému schránku důvěry, která se nachází v přízemí 
v prostoru šaten, nebo Školního parlamentu (pravidelné schůzky zástupců žáků s ředitelem školy). 
Rodiče mohou přijít s problémem kdykoliv osobně, případně využít telefonu či mailové adresy 
ředitele školy. 

• Žák je povinen nahlásit učiteli ihned každý úraz či podezření na zranění, které se stalo v době jeho 
přítomnosti ve škole. Včas nenahlášený úraz nemůže škola evidovat jako školní. 

• Náhlou nevolnost je žák povinen ohlásit svému třídnímu učiteli či jinému vyučujícímu. 
• Škola neodpovídá za bezpečnost žáků, kteří o přestávce mezi dopoledním a odpoledním 

vyučováním opustí budovu školy. V budově školy mohou před odpoledním vyučováním pobývat 
v prostorách šaten, kde je zajištěn dohled nad žáky. 

• Absenci žáka omlouvá zákonný zástupce žáka telefonicky v 1. den nemoci na tel. 518372215, 
nejlépe v době 7:30 – 8:00.  Po skončení absence ji potvrďte písemně nejpozději do 3. školních 
dnů do žákovské knížky. Při podezření na záškoláctví bude škola vyžadovat potvrzení od lékaře. 

• Pokud chce žák opustit školu během vyučování (např. odchod k lékaři), musí mít předem vámi 
podepsanou žádost o uvolnění z výuky (na omluvenku uvádějte prosím jméno uvolňovaného, 
třídu, datum a hodinu odchodu, váš podpis). Bez písemného souhlasu může žák v případě 
nevolnosti opustit školu pouze v doprovodu zákonného zástupce či jiného rodinného příslušníka 
staršího 15-ti let. 

• Škola je povinna měsíčně hlásit orgánu sociálně – právní ochrany dětí všechny neomluvené 
absence žáka. 

• Absenci z rodinných důvodů hlaste vždy předem. Jeden den omlouvá třídní učitel, na dobu delší 
než jeden den (např. rodinná rekreace) podává zákonný zástupce žáka písemnou žádost řediteli 
školy (formulář na www stránkách), bude jí vyhověno. 

• Při zameškání více než 120-ti hodin za pololetí, nebo více než 50% ve vyučovacím předmětu 
může ředitel školy nařídit zkoušky v náhradním termínu. 

• V 5. – 9. ročníku máte možnost sledovat prospěch vašeho dítěte kromě žákovské knížky  
i v elektronické žákovské knížce, která je umístěna na školním webu www.zsdolboj.cz.  

• V případě úmyslného poškození majetku školy žákem a po důkladném prošetření události, bude 
škola informovat rodiče žáka a vyžadovat náhradu škody.  Závažné poškození majetku školy 
žákem bude ohlášeno Policii ČR. 

• Odhlásit oběd můžete nejpozději do 14:00 předchozího dne na tel. 518372189 nebo na 
jidelna@zsdolboj.cz. V 1. den nemoci máte možnost si oběd odebrat do jídlonosiče za sníženou 
cenu (nemusíte odhlašovat). V další dny nemoci můžete odebírat oběd, ale za plnou cenu jako pro 
cizí strávníky (50,- Kč). Školní jídelna nabízí ve středu, čtvrtek a pátek dva druhy jídel, oběd č. 2 
se musí objednat pomocí čipu (nebo na www.zsdolboj.cz) do pátku 14:00 předchozího týdne, 
jinak má žák automaticky oběd číslo 1. 

•  Pokud žák 2. stupně zapomene čip, nebude mu vydáno jídlo (jídelna vydává jídlo do 14:00, žák 
má možnost si pro čip zajít domů). 

 
Úplné znění Školního řádu (a ostatní řády či dokumenty školy) naleznete na 

www.zsdolboj.cz (sekce „základní škola“, podsekce „dokumenty“). Formuláře pro rodiče jsou 
v podsekci „formuláře pro rodiče“. 
 
 

Těšíme se na dobrou spolupráci! 
         Mgr. Martin Maňas 
                   ředitel školy 


