
1. 

Návštěva kina 

Učitel odvádí žáky do kina na 

film, který souvisí s výukou. Může 

v průběhu promítání odejít? 

 

2. 

Studenti na praxi 

Mají zodpovědnost za bezpečnost 

žáků? Mohou vykonávat dohled 

nad žáky? 

 

 



3. 

Jak dlouho před vyučováním musí 

škola zajistit dohled nad žáky? 

 

 

4. 

30 žáků 2.ročníku jde s učitelem 

do divadla. Maminka jednoho žáka 

se nabídne, že půjde s nimi a 

zajistí dohled. Je to správně? 
 

 



5. 

Ředitel chce, aby byl učitel na 

pracovišti do 14 hodin, i když mu 

výuka končí 12,45. Má na to 

právo? 

 

6. 

Učitel chce pozvat odborníka na 

přednášku – sexuální výchova. 

Jeden rodič nesouhlasí. Jak bude 

řešit? 

 



7. 

Rodič nesouhlasí s tím, aby s jeho 

dítětem pracoval asistent (i přes 

doporučení SPC). 

 

8. 

Škola chce poslat žáka do PPP, ale 

rodič nespolupracuje. Jak správně 

postupovat?  

 



9. 

Žák nenosí domácí úkoly, učitel 

hodnotí pětkou. Rodič si stěžuje 

řediteli školy. Jak řešit?   

 

 

10. 

Učitel chce se žáky do Bonga 

(zábavní park), ředitel nesouhlasí. 

Proč? 

 



11. 

Žákovi je zle, má horečku a zvrací. 

Co uděláte? Rodič nebere telefon. 

 

12. 

Žák má horečku, matka říká, ať ho 

pustíte domů, že přebírá 

odpovědnost. Je to možné? 

 



13. 

Kritéria přijetí do 1.třídy. Co je 

přípustné a co ne? 

 

14. 

Rodič zažádá na ZŠ o IVP, jeho 

dítě je podle něj mimořádně 

nadané – sportovec. Stačí žádost 

rodiče? 

 



15. 

Žák udělá přestupek proti 

školnímu řádu. Rodič nesouhlasí, 

tvrdí, že jeho syn nevěděl, že 

nesmí… Co škola? 

 

16. 

Rodiče se opakovaně na vyzvání 

nedostaví do školy, říkají, že 

nemají čas. Nelze s nimi projednat 

důležité okolnosti související se 

vzděláváním syna. Musí se 

dostavit? Co udělá škola?  

 

 



17. 

Ředitel rozhodl, že výuka začne až 

v úterý 2.9.  Má na to právo? Za 

jakých okolností? 

 

 

18. 

Rodič trvá na odkladu školní 

docházky, ale PPP doporučuje 

nástup do školy. Co udělá ředitel? 

 



19. 

Rodiče se neshodují v názoru, kam 

má jejich dítě nastoupit do školy. 

Bude tedy přihlášeno na dvě 

školy? 

 

 

20. 

Na vyzvání se nedostaví rodiče, 

ale babička a dožaduje se 

informací. Může škola 

poskytnout? 

 



21. 

Matka trvá na tom, že její dcera 

nebude sedět s určenou žákyní, 

chce, aby seděla s jinou. Co učitel? 

 

22. 

Škola v přírodě a dítě, které nebylo 

očkované – může odjet? 

 



23. 
P. uč. se dohodla s rodiči žáků, že na školu v přírodě 

může jet pouze žák, který nemá závažné problémy 

v chování. Při cestě do divadla jedna žákyně nemá 

jízdenku, zapomněla. Tato dívka neměla nikdy 

žádný prohřešek proti školnímu řádu. P.uč. 

oznamuje rodičům, že tato dívka nepojede na školu 

v přírodě, protože porušila pravidlo, zapomněla 

jízdenku. Rodiče nesouhlasí, obrací se na ředitele. 

Kdo má pravdu? 

 

 

24. 

Žák (4.ročník) ukradne spolužačce 

sluchátka. Učitel udělí kázeňské 

opatření (třídní důtka za krádež). 

Matka přijde do školy s tím, že to 

není krádež, že se jedná o gesto, že 

spolužačku nemá rád. 

 

 



25. 

Rodič žáka 6. ročníku si stěžuje, že 

škola žáky přetěžuje, přípravě do 

školy věnují 3-5 hodin. Co udělá 

ředitel? 

 

26. 

Rodiče zjistí, že do první třídy 

nastupuje dítě, které se v mateřské 

škole k jejich synovi chovalo 

špatně. Trvá na tom, aby toto dítě 

bylo přeřazeno do jiné třídy. Má 

na to právo? 

 

 



27. 

Učitelka rozhodla, že nebude žáky 

pouštět v hodině na wc. Je to 

možné? 
 

 

 

28. 

„jen mi to píplo a hned mobil v 

ředitelně…to si nemůže dovolit, to 

je přece moje..na to nemá 

právo…“ 

  



29. 

Dítě je po rozvodu v péči matky. 

Matka nechce, aby škola předávala 

otci jakékoli informace. Jak 

postupovat?  

 

30. 

Rodiče trvají na tom, že chtějí pro 

dítě vegetariánskou stravu, že má 

škola povinnost zajistit. Mají 

pravdu?  

 

 



31. 

Ve třídě probíhá se školní 

psycholožkou aktivita v rámci 

sledování klimatu, vztahy. Rodiče 

dvou žáků (velmi problémových) 

nesouhlasí. Co teď? 

 

 

32. 
Za tř. učitelem přijde rodič a dožaduje se 

kontaktních údajů na jiného rodiče. 

V odpoledních hodinách mimo školu 

došlo k nějakému konfliktu mezi dětmi, 

dotyčný chlapec roztrhl svetr jejich 

synovi, chtějí řešit náhradu škody. Má na 

to právo? 

 

 



33. 
Rodiče vyžadují více domácích úkolů, 

jsou velmi nároční na své dítě. Trvají na 

dvou úkolech každý den. Má učitel 

vyhovět? 

 

 

34. 
Sousedi žákyně ze školy kontaktují 

ředitele školy s tím, že popisují špatnou 

situaci v rodině dívky. Nechtějí sami řešit, 

bojí se… Dívku doma zamykají, ona 

hodiny „kvílí“. Je slyšet křik, domnívají 

se, že je dívka neúměrně trestána…. 

 



 


