
INFORMACE PRO RODIČE 

Telefonní spojení: 
 ředitelna školy: 326 357 151, 606 647 272 
 sborovna pavilonek: 724 760 693 (vyučující 1.a 2. ročníku) 
 sborovna 2. stupeň: 724 931 732 (vyučující 3., 4. a 5. ročníku + OSTATNÍ) 
 školní druţina - 1. oddělení: 606 647 112 
 školní druţina - 2. oddělení: 720 561 480 
 školní druţina – 3. oddělení: 604 387 553 

 Elektronické adresy: 
 škola: zs-lustenice@zs-lustenice.cz 
 ředitelka školy: miluse.hulkova@zs-lustenice.cz 
 zástupce ředitele: pospisiva@zs-lustenice.cz 
 výchovná poradkyně: dvorakova.gabriela@zs-lustenice.cz 
 metodik prevence: swaczynova.zlatuse@zs-lustenice.cz 

 Školní stravování: 
 vedoucí školní jídelny: jidelna@zs-lustenice.cz, tel. 702 279 535 

 Rada školy: podrobnější informace na www.zs-lustenice.cz 
 e-mail : skolarodice@seznam.cz 

 Psychologické poradenství: 
 prozatím zajišťují poradkyně SPU 

 
Další informace: 

1.Třídní schůzky: 
 
ÚTERÝ 13. 11. 2018  1. stupeň od 16 hod.,2. stupeň od 17 hod 
ÚTERÝ 16.4. 2019  1. stupeň od 16 hod.,2. stupeň od 17 hod 
Mimořádné třídní schůzky můţe podle potřeby svolat třídní učitel se souhlasem ředitelky školy 
2. Konzultace: 

Individuální: po telefonické či písemné dohodě s pedagogem (viz kontakty) 

Konzultační týdny: 

3. – 7. 12. 2018 a 23. – 26.4.2019 – rodiče mohou vyuţít moţnosti domluvit se v tomto týdnu s vyučujícími 

na konkrétním dnu a čase. 

Konzultace ředitelky školy: Kaţdé první úterý v měsíci od 15 do 17 hodin 

3. Omlouvání žáka: 
 

Viz Školní řád  - povinnosti zák. zástupců (www.zs-lustenice.cz) 
Podmínky pro omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole: 

 Nemůţe-li se ţák zúčastnit vyučování nebo činnosti pořádané školou nepředvídaně, zvláště ze zdravotních 
nebo jiných závaţných důvodů, doloţí zákonný zástupce ţáka důvody jeho nepřítomnosti ve vyučování 
nejpozději do 3 kalendářních dnů od začátku nepřítomnosti písemně (e-mailem), omluvenka na webu školy 

nebo telefonicky a po návratu do školy písemně v ţákovské kníţce. 

 Třídnímu učiteli podávat s dostatečným předstihem informaci o uvolnění z předem známých důvodů. Informaci 
podávají rodiče písemně. V případě předem známých důvodů požádá zákonný zástupce ţáka třídního učitele 

nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování. Uvolnění na jeden den aţ tři dny uděluje ţákovi třídní učitel, na víc 
neţ tři dny uvolňuje ţáka ředitel školy. Ve všech případech je ţádost o uvolnění písemná s uvedením data, 
respektive hodiny, kdy má být ţák uvolněn. Písemnou žádost na více než tři dny podá zákonný zástupce 
prostřednictvím třídního učitele ředitelce školy. I tato nepřítomnost musí být však omluvena v ţákovské 

kníţce a omluvenka předloţena třídnímu učiteli ihned po návratu do školy. Ţák má právo na dostatek času 
k doplnění učiva a individuální péči ze strany vyučujícího. Tiskopis s ţádostí o uvolnění si ţák vyzvedne u 
třídního učitele, v ředitelně školy nebo na webových stránkách školy. 

 Odchod ţáka z vyučování před jeho ukončením je moţný pouze se souhlasem učitele této vyučovací hodiny 

(max. na jednu hodinu) nebo se souhlasem třídního učitele (na více hodin) na základě písemné ţádosti rodičů. 

V ţádosti musí být uvedeno datum a hodina, kdy má být ţák ze školy uvolněn. Na prvním stupni na základě 

písemné ţádosti je ţák předán zákonnému zástupci osobně. Na druhém stupni odchází na základě zákonným 

zástupcem podepsané a předané ţádosti. 

 Škola můţe v odůvodněných případech po rodičích ţáka poţadovat, aby omluvenka ţákovy absence byla z 
důvodu nemoci nebo nevolnosti doloţena lékařským potvrzením. 

 
 
 
 
 



6. Uvolnění žáka: 

Ředitelka školy můţe ze zdravotních důvodů uvolnit ţáka z vyučování (např. TV) na základě podání 
písemné ţádosti ze strany rodičů ředitelce školy. Přílohou této ţádosti musí být písemné doporučení pouze 
registrujícího, nikoli odborného lékaře. 
 
7. Slovní hodnocení: 
Ředitelka školy můţe na základě podané ţádosti zákonných zástupců a doporučení vyučujícího povolit 
slovní hodnocení. 
  
8. Kroužky: 

Zahájení činnosti krouţků bude probíhat v týdnu od 1.10.2018. Minimální počet ţáků v krouţku je 8. 
Závazné přihlášky odevzdat do 14.9.2018 třídním učitelům. Ţák se smí odhlásit z krouţku po ukončení 
pololetí, a to na základě písemného potvrzení rodičů Peníze za neúčast na krouţku se vracejí jen v případě 
dlouhodobé nemoci (min měsíc), a to poníţením poplatku za další pololetí.   
 
9. Ostatní: 

 Hradit poplatky za kopírování, pracovní sešity a jiné pomůcky a školní druţinu lze hradit pouze 
bezhotovostně, a to bankovním převodem – č.ú. 51-6902170217/0100 nebo poštovní poukázkou. 
Obědy hradit rovněţ pouze bezhotovostně - bankovním převodem – č.ú. 51-6902170217/0100 
inkasem – č. sběrného účtu 0101336101/800 nebo poštovní poukázkou. Ţádáme o včasné 
zaplacení dané částky.  

 K placení krouţků budete vyzváni po jejich zahájení – č.ú. 51-6902370227/0100 

 Pokud ţák ztratí ŢK, nahlásí ztrátu třídnímu učiteli a zakoupí si novou ŢK v ředitelně za 30,- Kč. 

 Za ztracený či poškozený čip na obědy zaplatí ţák 120,- Kč u vedoucí školní jídelny, cena náhradní 

ISIC karty je 110,- Kč 

 Pokud ţák ztratí klíč od šatní skříňky, vyhledá zástupkyni ředitele školy a nahlásí ztrátu, za výrobu 

nového klíče zaplatí 50,- Kč. 

 V průběhu školního roku jsou aktualizovány www stránky školy, kde najdete informace o aktuálním 

dění ve škole. Aktualizace dokumentů (školní řád, dokumenty ke staţení, rozvrhy,….) proběhne po 

14.9.2018. 

 Ţáci, kteří nenavštěvují školní druţinu, mají moţnost před odpoledním vyučováním pobývat v určené 

učebně pod pedagogickým dozorem. Pokud se rozhodnou strávit polední přestávku mimo budovu 

školy a po obědě opustí budovu, škola za ně nenese odpovědnost. 

 Z důvodů zabezpečení školy ţádáme rodiče, aby si sjednávali schůzky s vyučujícím předem, a to na 

dobu přestávek nebo po vyučování, a vstupovali do školy fialovými dveřmi. V případě příchodu do 

školy v době vyučování si rodiče či návštěva školy poţádají prostřednictvím zvonku u fialových dveří 

o vstup do školy. Návštěvy jsou povinny se ohlásit v ředitelně školy, sborovnách či v kanceláři školní 

kuchyně. Je nepřípustný jejich samovolný pohyb po škole.

 

 

 

Vyučování na prvním stupni v úterý 4.9.2018 do 11,05 hod, druhý stupeň do 12,00 hod. 

 




