Vnitřní směrnice
Prevence školního neúspěchu
Základní škola a Mateřská škola , Nová Ves, okres Liberec, příspěvková organizace

Platná od 1. 9. 2020
1. Školní docházka, omlouvání hodin: nad 150 omluvených hodiny škola vyžaduje omluvenku od
lékaře. Omluvenky od zákonných zástupců bude škola akceptovat po telefonickém ověření.
2. Doplňování zameškané školní docházky: zákonní zástupci jsou povinni si vyzvednout ve škole na
začátku nemoci pomůcky k zameškanému učivu. Paní učitelka třídní posílá zameškané učivo emailem. Případnou ústní konzultaci s vyučujícím lze domluvit.
3. Zákonní zástupci mají možnost během celého školního roku sjednat si s jednotlivými vyučujícími
konzultační hodiny, kde učitel rodiči dovysvětlí případné otázky k probíranému učivu.
4. Třídní učitelé pozorně sledují prospěch dětí, v případě častějšího neúspěchu dětí informuje včas
rodiče a informuje o možnosti Plánu pedagogické podpory.
5. Pokud žák zamešká více jak 200 hodin v pololetí a učitel má důvodné podezření že učivo není
náležitě doplněné a procvičené, může být žák neklasifikován a s odstupem dvou měsíců budou
vyhlášeny komisionální zkoušky z předmětů, ve kterých žák neprospívá.
6. Prevence neúspěchu žáka v předmětu Anglický jazyk: Žáci v ZŠ a MŠ Nová Ves mají možnost účastnit
se již od předškolního věku kroužku anglického jazyka. V MŠ kroužek probíhá během dopolední
přímé činnosti a je zabudován dodatkem do ŠVP MŠ. V ZŠ je kroužek veden jako nepovinný předmět
1x týdně pro 1. A 2. ročník ZŠ. Kroužek dotuje zřizovatel a pro děti je zdarma. Rodiče prvňáčků jsou
o tomto kroužku informováni již při zápisu do první třídy, následně při informační schůzce na
začátku školního roku. Žák musí být na kroužek přihlášen zákonným zástupcem na každý školní rok,
na vysvědčení je hodnocení v oddílu nepovinných předmětů. Kroužek je zaveden na škole z důvodu
velkého množství rodičů, kteří anglický jazyk neumí, jako prevence školního neúspěchu.
7. Rodiče kromě konzultačních hodin s vyučujícím nebo třídním učitelem mohou využít konzultací
s metodikem prevence a výchovným poradcem slečnou Bárou Kalčíkovou. Na škole v MŠ máme
slečnu učitelku Karolínu Suchomelovou, která právě dostudovává obor speciální pedagogiky.
8. Škola aktivně spolupracuje s poradenskými zařízeními:
 Pedagogicko-psychologická poradna Liberec
 SPC pro děti sluchově postižené a děti s narušenou komunikační schopností
 SPC pro zrakově postižené
9. Učitelé podle potřeby mailem informují rodiče o možnostech on- line procvičování v jednotlivých
předmětech.
V Nové Vsi 27. 8. 2020
Školská rada seznámena dne: 27. 8. 2020
______________________________
Mgr. Šárka Kočí, ředitelka školy

