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Práva a povinnosti žáků

4) Sleduj pravidelně školní informační systém Bakaláři, kde nalezneš další,
mnohdy stěžejní, informace.

8) V případě distanční výuky dbej, abys jejích možností maximálně využil. Aktivní účast je i
v této podobě tvou povinností. Přednostně v této době využíváme nástrojů Google Suite for
Education, nauč se je ovládat co nejlépe, ať jsi na situaci připraven.

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků školy

5) Základním prostředkem pro komunikaci školy a zákonných zástupců je školní informační
systém Bakaláři. Zákonní zástupci mají povinnost sledovat aktuální informace v tomto
prostředí (především údaje o hodnocení žáka, změnách v rozvrhu hodin). Pokud by zákonný
zástupce neměl přístup k tomuto systému, dohodne se s třídním učitelem na jiném efektivním
způsobu komunikace.

8) Rodiče (případně jiné dospělé osoby, kterým je dítě svěřeno do péče) jsou jediní
kompetentní k omlouvání žáka při jeho absenci ve výuce. Při nepředvídané absenci potvrdí
škole do 7.30 hodin následujícího dne školního vyučování (telefonicky nebo emailem
třídnímu učiteli, případně kanceláři školy), že se jejich dítě nedostavilo na vyučování s jejich
vědomím. Zákonná lhůta k doložení důvodu této nepřítomnosti jsou 3 kalendářní dny. K
zápisu omluvenky slouží omluvný list, který žák předloží po návratu do školy třídnímu učiteli
bezodkladně, nejdéle třetí den školního vyučování. V případě, že žák plánuje absenci ve škole
předem, zákonný zástupce se na školu obrátí se žádostí o uvolnění žáka z vyučování v
písemné formě. Na jednu vyučovací hodinu zákonný zástupce žádost adresuje konkrétnímu
vyučujícímu, na dvě hodiny až 3 dny včetně třídnímu učiteli, na 4 a více dní řediteli školy. I v
těchto případech následuje zápis omluvenky v omluvném listu a jeho včasné předložení
třídnímu učiteli. Nesprávný a pozdní způsob omlouvání nepřítomnosti bude posuzován jako
neomluvená nepřítomnost se všemi jejími důsledky kázeňských opatření. V odůvodněných
případech má škola právo požadovat k omluvě nepřítomnosti žáka lékařské potvrzení
(zejména při absenci trvající déle než 3 dny školního vyučování). V případě neúčasti žáka na
distanční výuce je povinností jej taktéž omlouvat analogicky podle výše popsaného způsobu.
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Provoz a vnitřní režim školy

10) V případě distanční výuky je režim vyučování upraven tak, aby vzdělávací proces za
aktuálních podmínek přinášel co možná nejlepší výsledky. Specifikován je vedením školy a
zveřejněn na webu školy případně za využití informačního systému školy (Bakaláři) a
platformy pro distanční vzdělávání Google Suite for Education.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

23) Při distanční výuce probíhá hodnocení ve všech možných formách s ohledem na specifika
tohoto způsobu výuky. Při distanční výuce, trvající déle než dva týdny v kuse, shromažďují
učitelé podklady pro výsledné hodnocení za pololetí.

Mgr. Pavel Kopecký, ředitel školy
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