Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník
Masarykovo náměstí 252, 270 51 Lužná
IČ: 47014369, tel. 313 537 873, 731 495 234, e-mail: zsluzna@iol.cz

Dodatek č.1 ke školnímu řádu č.j. 103/2016

4 Provozní a vnitřní režim školy
- v odrážce 11, s. 5 : upraveno takto:
- Při akcích konaných mimo školu, kdy místem pro shromáždění žáků není škola,
začíná dozor 15 minut před dobou shromáždění na určeném místě. Místo a čas
shromáždění žáků a skončení akce oznámí škola nejméně dva dny před konáním
akce zákonným zástupcům žáků (např. v žákovské knížce nebo jinou písemnou
informací). Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
na předem určeném místě a v předem určeném čase.
7 Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování
- v odrážce 2 a 8, s. 8 : upraveno takto:
- Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování
nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.
- Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, je zástupce žáka
povinen nejpozději do 3 dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Dobu,
na kterou uvolní žáka:
- jedna vyučovací hodina - učitel příslušného předmětu,
- jeden den - třídní učitel,
- více než jeden den - ředitelka školy
Pedagogická rada projednala dne : 26.5.2017
Školská rada projednala dne: 2.6.2017
Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem : 1. 9. 2017
V Lužné dne : 5. 6. 2017
PaedDr. Miroslava Pechová, ředitelka školy

S dodatkem č. 1 ke školnímu řádu č.j. 103/2016, s Vnitřním řádem školní družiny č.j.
98/2017 a s dodatkem č.1 ke ŠVP – verze 8, č.j. 99/2016 byli seznámeni:
pedagogičtí pracovníci školy dne : 26.5.2017 na jednání pedagogické rady
nepedagogičtí pracovníci školy dne: 20.6.2017 na provozní poradě
žáci na třídnické hodině dne : 5. 9.2017
zákonní zástupci žáků – zveřejnění na webových stránkách školy , veřejná schůze na počátku
školního roku 2017/18 dne 21.9.2017

