PRÁVA A POVINNOSTI DIEŤAŤA A ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

1. Dieťa má právo na:
-

rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej
dochádzky,
vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom
zákonom,
úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam,
záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému,
sexuálnemu násiliu,
na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom podľa § 24.

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu
a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho
potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu
a vzdelávanie umožňujú.
Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri
výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné
pomôcky.

2 .Dieťa je povinné:
-

neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy
a vzdelávania,
dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy,
chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na
výchovu a vzdelávanie,
konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie
a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,
rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

3. Zákonný zástupca dieťaťa má právo:
-

vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto
zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám

-

-

dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti –
právo na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami
výchovno-vzdelávacej sústavy,
žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali
deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným
poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,
oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy, školským poriadkom,
byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa
školy na edukačných aktivitách určených ročným plánom školy,
vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy.

4. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:
-

-

vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole,
dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené
školským poriadkom,
dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne
výchovno-vzdelávacie potreby,
informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných
problémoch, alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na
priebehu výchovy a vzdelávania,
prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,
predložiť škole potvrdenie o dezinfekčnosti prostredia, ak neprítomnosť dieťaťa
z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako päť po sebe nasledujúcich dní.

