Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246,
příspěvková organizace

DODATEK Č. 6, kterým se mění znění školního řádu
platného ode dne 1.9.2014,č.j. 180/2014
ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ
VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ)
Vypracoval:

Ing. Zdeňka Kozlovská, ředitelka školy

Schválil:

Ing. Zdeňka Kozlovská, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala a
schválila dne:

31.8.2018

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1.10.2018

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1.10.2018

Školská rada projednala a schválila
dne:

11.10.2018

Č.j.

226/2018

Z důvodu transparentnosti a zlepšení komunikace mezi zákonnými zástupci a školou, škola od
1.10.2018 přechází na elektronickou verzi žákovské knížky. Na základě tohoto se Školní řád v
bodě 4. Zákonní zástupci jsou povinni rozšiřuje o bod f) a Klasifikační řád v bodě I.
Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných
školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků se rozšiřuje bod 1) ; v bodě IV. Způsob
získávání podkladů pro hodnocení se rozšiřuje bod 5) takto:
4. Zákonní zástupci jsou povinni
f) zákonní zástupci jsou povinni pravidelně kontrolovat elektronickou žákovskou knížku a
přednostně ji využívat pro běžnou komunikaci s pedagogickými pracovníky
Klasifikační řád:
I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích
pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků,
1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci, studenti, zákonní zástupci dětí a nezletilých
žáků, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost byly
včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta a to zejména
prostřednictvím elektronické žákovské knížky nebo na individuálních konzultacích,
třídních schůzkách.

IV. Způsob získávání podkladů pro hodnocení,

5. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na
klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí
učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a
praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky,
které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím
zápisů do elektronické žákovské knížky - současně se sdělováním známek žákům.

Závěrečná ustanovení dodatku:
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.10.2018
Pedagogičtí zaměstnanci školy budou s tímto dodatkem seznámeni na pedagogické radě dne
31.8.2018 a nepedagogičtí zaměstnanci školy byli s tímto řádem 4.9.2018
Žáci školy budou s tímto dodatkem seznámeni třídními učiteli ve dnech 3.9.2018 seznámeni
je zaznamenáno v třídních knihách.
Zákonní zástupci žáků budou informování o vydání dodatku řádu školy informací na třídních
schůzkách dne 25.9.2018, řád je pro ně zpřístupněn v hale školy a na webových stránkách
školy.

V Petřvaldě dne 31.08.2018

Ing. Zdeňka Kozlovská
ředitelka školy

Jarmila Skálová
předsedkyně školské rady

