Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD Dodatek č. 2
Č. j.: A 312/2020
Platnost od: 4. 9. 2020
Účinnost od: 4. 9. 2020

Spisový znak: A.1.4
Skartační znak: A 10

Ředitelka školy na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
vydává školní řád.
Tímto dodatkem se s účinností od 4. 9. 2020 mění ustanovení školního řádu č. j. A 314/2019
včetně dodatku, a to tak, že se přidává bod 8 v následujícím znění:

8. Vzdělávání distančním způsobem
8.1 Podmínky distanční výuky
(1) Při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole se vzdělávání nadále uskutečňuje podle
školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Hlavní předměty (český
jazyk a literatura, matematika a anglický jazyk) jsou vyučovány v plné míře, v naukových
předmětech a v předmětech výchovného zaměření učitelé provádějí výběr učiva.
(2) Zasílání úkolů, materiálů atd. probíhá prostřednictvím aplikace Google Classroom, přímá
výuka prostřednictvím Google Meet.
(3) Žákům, kteří nemají potřebné vybavení, škola IT zařízení zapůjčí. Žáci mají také možnost
materiály pro výuku si vyzvednout v tištěné formě na k tomu určeném místě a stejným
způsobem je i odevzdat.
8.2 Pravidla pro omlouvání absencí
(1) Jestliže se žák z nějakého důvodu nemůže účastnit distanční výuky, zákonný zástupce je
povinen nejpozději do tří dnů tuto skutečnost oznámit e-mailem třídnímu učiteli.
(2) Zákonný zástupce e-mailem oznámí i ukončení absence., a to nejpozději následující den
po skončení absence.
8.3 Pravidla pro hodnocení žáků
(1) Při průběžném hodnocení práce žáků učitelé využívají metod formativního hodnocení.
(2) Celkové hodnocení výsledků vzdělávání zahrnuje i přístup žáka k distančnímu vzdělávání,
jako včasné odevzdávání prací, kontrolu zpětné vazby od učitelů, opravy atp., a to
v souvislostech, které mohou ovlivnit žákův výkon.
(3) Ostatní pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků se nemění.

V Mladé Boleslavi dne: 3. 9. 2020
Mgr. Marcela Pavlíková v. r.
ředitelka školy

