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Komunikace mezi rodiči a školou 
Primárním kontaktem pro rodiče žáků jsou třídní učitelky jejich dětí. Své dotazy a podněty osobně 
komunikují, případně zasílají e-mailem na ní. 

Třídní učitelka dotazy a podněty řeší obratem, případně je konzultuje s vedením školy na 
pravidelných týdenních setkáních. Rozpis termínů těchto setkání je umístěn na nástěnce ve sborovně. 

O neodkladných záležitostech informuje třídní učitelka rodiče operativně prostřednictvím e-mailu 
nebo "úkolníčků". 

Pokud rodič na svůj dotaz nedostane od své třídní učitelky uspokojivou odpověď, kontaktuje  
s dotazem ředitelku školy na kontaktech uvedených na internetových stránkách školy, případně lze 
kdykoli po předchozí domluvě využít návštěvy ve škole. 

 Kontakt na ředitelku školy: tel: 702 129 127  /  e-mail: reditelka@zssulice.cz 

Pokud rodič na svůj dotaz nedostane uspokojivou odpověď ani od ředitelky školy, kontaktuje  
s dotazem zástupce rodičů ve školské radě - kontakt je uvedený na internetových stránkách školy. 
Školská rada se setkává minimálně dvakrát do roka. Zápisy ze zasedání školské rady a pravomoci 
školské rady jsou uvedeny v jednacím řádu školské rady umístěném na internetových stránkách školy. 

 Kontakt na školskou radu: e-mail: skolskarada@zssulice.cz 

Internetové stránky školy 
O školních záležitostech, týkajících se chodu školy, informuje rodiče ředitelka školy formou webových 
stránek. Třídní záležitosti a aktuality publikuje třídní učitelka na webových stránkách školy v sekci 
"Třídy". O školních a třídních záležitostech informuje třídní učitelka rodiče na pravidelných třídních 
schůzkách. 

Ochrana osobních údajů 
Při hromadné e-mailové komunikaci s rodiči bude korespondence odesílána jako "skrytá kopie", aby 
nedocházelo ke sdílení e-mailových adres rodičů a nebyla tak narušena ochrana osobních údajů. 

Fotografie žáků na webových stránkách Základní školy Sulice nebo na jiných veřejných místech budou 
zveřejňovány pouze za předpokladu, že bude možnost jejich zveřejnění předem písemně potvrzena 
rodičem žáka. 

Komunikace mezi rodiči a zřizovatelem 
Komunikace mezi rodiči a zřizovatelem je zajišťována prostřednictvím zástupců zřizovatele ve školské 
radě, kteří jsou v kontaktu se zástupci rodičů ve školské radě. 
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