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chodoary l 19,41I 7] Chodouny

Mateřská škola, příspěvkovó organizace
Tel.: +120116849l25

Postuo pfi ztrátě žrikovskéknížkv( {ýois ze školníhořádu):

1. Ž,ík nahlésízttáttlTU, ato bezodkladně, nejdéle do tří dnů po zjištěni ztráty.
lI. TU rxplní se žákem formulIiř dopisu rodičům.Formulář dopisu je k dispozici
v ř€ditelně

III.

|v.

V.
vl.

PC.

školy neboje možnésijej vytisknout qplňovat hoje možnéruěně nebo na

Žák tento dopi§ pŤedá bezodkladně paní ředitelce a \.ýměnou za něj ob&ži novou ŽK,
do ktereho TU zapíšedatum lydání, informaci, zdajde o pnŤí /druhý/ atd,
ŽK ajméno žrika. Pokud má žrii< peníze, muže současně zaplatit 50,- Kč, tj. rxíklady za
lrystaveni nové ŽK 1kalkulace léchto nákladůjsou k dispozici u ředit€lky školy.

Žžk je povinen vypsat veškere údaje v zíhlavínové žákov§ké knižky, v připadě
potřeby poádá o asistenci řídního učitele. za sryáýr.é \Tplnění tohoto ztíhlaví
ioapouiďa ru, nery rlplnění zkontroluje. Žákje povinen ŽK obalit a zajistit ho proti
poškozeni (včetně např. ohnutých rohů, pŤelož€ní apod.) či árátě. vhodné je použití
tuhého (deskového) obalu. Žá,k je dále povinen zajistit si zapsání všech Záznamů, ktere
si do Ž:K nemohl zapsat zdůvodu jétro ztrary. Za tal1o nezapsané zárznamy vŽK
nenese škola zodpovědnost váledem k infomovanosti Zákonných zástupců žá:1€.
TU zkontroluje, zda je dopis !rypsán spá\,ně, udělá zněj dvě kopie a
doporučenějej odešle. Jednu kopii si založí,druhou předá k založerúdo dokumentace
žáka Ťeditelc€ školy.
Pokud žák nez p]ialil 50,- Kč při převzeť nové ŽK nebo do týdne od odeslriní
dopisu, telefonicky požiÁá T|J zákonného zásatpce žika o zaptaceni,
pokud dtile žák nezaplatí, po dalšim rýdnu volá TU podruhé. Pokud žtik po
q!,dnu po druhém telelonátu nezaplali. předá IU véc ZRs nebo Rs.
Pokud žrák zaplatí 50,- Kč, lYhotoví ZŘŠ kopii dokladu o zaplacení, kteď
přiložíke kopii dopisu a tím je případ uzavŤen a zůstává v archi\u TU.

V Chodounech dne l.
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