Dodatek č. 1
Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod
IČO: 70987262
Schváleno pedagogickou radou dne: 20. června 2019
Schváleno školskou radou dne:
Účinnost: od 1. 9. 2019

ŠKOLNÍ ŘÁD
bod 4b) Uvolňování a omlouvání žáků z výuky
7 odstavec – ZMĚNA
Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně
vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka 1., 2. a 3. ročníku vyzvedávají ve škole osobně.
Zákonní zástupci žáků 4. ročníku a výše předloží písemnou žádost o uvolnění v omluvném listu
v žákovské knížce s datem a časem odchodu. Je nutné sdělit, zda se žák ještě vrátí do školy. V době
odchodu nebo vyzvednutí žáka ze školy zákonným zástupce přebírá nad žákem plnou zodpovědnost
jeho zákonný zástupce.
8 odstavec – ZMĚNA
Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Veškeré zameškané učivo
je žák povinen si doplnit v co nejkratším termínu. Na základě žádosti zákonného zástupce může
v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:




jedna vyučovací hodina – vyučující příslušného předmětu
1 až 3 dny – třídní učitel na základě předem doručené písemné žádosti, která je ke stažení na
www.zscs.cz v dokumentech
4 a více dní – ředitelka školy na základě předem doručené písemné žádosti, která je ke
stažení na www.zscs.cz v dokumentech

bod 4c) Chování ve škole a jiných činnostech pořádaných školou
DOPLNĚNÍ
Narušuje-li žák vyučování nebo odmítá-li pracovat, pedagogický pracovník neprodleně vyzve
zákonného zástupce k zjednání nápravy. Pokud se tato situace bude během jednoho školního roku
opakovat 3x, bude ředitelka školy kontaktovat a informovat OSPOD.
Je v kompetenci učitele zakázat používání gumovacích per.
bod 4d) Podmínky zacházení žáků se školním majetkem
12 odstavec – DOPLNĚNÍ
Po skončení školního roku je žákovská knížka majetkem žáka a zůstává mu.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD
DOPLNĚNÍ
Žáci s LMP (s minimálními očekávanými výstupy) integrovaní do běžných tříd hodnotíme na
vysvědčení z M, ČJ, AJ vždy slovně. Zákonní zástupci si v tomto případě nemusí o slovní hodnocení
žádat.
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