Docházka do školy (výňatek ze Školního řádu platného od
1.9.2013)
Zákonní zástupci žáků mají povinnost:
- zajistit, aby žák docházel řádně do školy
- každou nepřítomnost ve škole řádně omluvit. Z jedné hodiny
uvolňuje žáka vyučující učitel, na dobu nejvýše pěti dnů třídní učitel
a na delší dobu ředitel školy. V případě nemoci je třeba ohlásit tuto
skutečnost do školy nejpozději do tří dnů od počátku nepřítomnosti
ve vyučování. O uvolnění z výuky z důvodu např. rodinné rekreace
žádají rodiče ředitelství školy písemně.
- na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání
závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka
- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních
obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly
mít vliv na průběh vzdělávání
- oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a
3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh
vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích
- zodpovídají za chování žáků v době mimo vyučování a mimo školní
budovu (s výjimkou kroužků, tělovýchovných akcí apod.)
Poznámka k omlouvání: Písemné omluvenky po ukončení
nepřítomnosti prosíme zásadně do žákovské knížky (od - do +
důvod + podpis). Ohlášení nepřítomnosti prosíme e-mailem nebo
SMS tř. učiteli ve tvaru příjmení@korunka.org (např.
novakova@korunka.org ) popř. na pevnou linku školy - kancelář
hospodářky, prac. doba 9 - 17 hod.

Přehled třídních schůzek a předmětových konzultací ve šk. roce 2018/2019
Třídní schůzky
Předmětové konzultace
Den ředitele školy
Předmětové konzultace
Uzavření klasifikace
Třídní schůzky
Předmětové konzultace
Uzavření klasifikace II. pol.

10.9. 2018
5.11. 2018
30.11. 2018
7.1. 2019
22.1. 2019
25.3. 2019
20.5. 2019
19.6. 2019

I.st. od 17.30h., II.st. od 18 hod.
15 – 18 hod.
15 – 18 hod.
I.st. od 17.30h., II.st. od 18 hod.
15 – 18 hod.

Třídní učitelé svolávají dle potřeby tzv. mimořádné třídní schůzky, vyučující jednotlivých
předmětů jsou rodičům k dispozici k individuální konzultaci po domluvě.
Případná aktualizace termínů bude oznamována rodičům prostřednictvím ŽK.

PRÁZDNINY
podzimní
29.a 30.10. 2018
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18.2. - 22.2.2019
velikonoční

18. – 22.4.2019
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2019/20
Linka
bezpečí
Požární
útvar
info, dom.
úkoly
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28.6.2019
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TELEFONY - KONTAKTY
kancelář
223 018 914
ředitelna +
223 018 913
fax
školní jídelna 223 018 915
kabinet
223 018 916
rozšířené
péče
školní družina 737 973 286
- mobil
ředitel školy731 189 723
mobil
Česká školní
www.csicr.cz
inspekce
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služba
Policie

155

www.korunka.org

e-mail školy

korunka@gns.cz

Rubrika ŠR:
www.korunka.info

e-mail
předsedkyně
ŠR

116 111
150

158

www.korunka.info

