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VÝUKA NA DRUHÉM STUPNI A JEJÍ ORGANIZACE 

 

 Škola uskutečňuje podle svého školního vzdělávacího programu rozšířenou výuku tělesné výchovy 

nebo výuku ve třídách s volitelnými předměty (formou ročních kurzů) – zařazení do třídy 

s rozšířenou výukou tělesné výchovy je závazné pro období druhého stupně (přestupy jsou možné 

pouze ze závažných důvodů – např. zranění apod.). 

 Výběr volitelného předmětu je realizován na jaře a je závazný pro následující školní rok, stejně totéž 

platí i pro výběr druhého cizího jazyka od sedmé třídy. Přestup v průběhu roku není možný. 

 Žáky se snažíme vést k samostatnosti a zodpovědnosti za své rozhodování. Žáci by si měli sami 

doplňovat učivo v případě absence, zjistit si chybějící úkoly apod. 

 Výuka toho času je realizována především v odborných učebnách – v třídách jednotlivých 

vyučujících; žáci se často stěhují – je nutné, aby byli pečliví a dávali si pozor na své věci (žáci si po 

sobě místo uklízejí a kontrolují). Každá třída má však danou kmenovou třídu, kde probíhají třídnické 

aktivity nebo třídní schůzky. 

 Žáci musí dodržovat školní řád a v něm nastavená pravidla – týkající se omlouvání, trávení 

přestávek mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, vzájemných vztahů, slušného chování apod. 

 Výuka tělesné výchovy se v některých třídách uskutečňuje v nové sportovní hale (u 5. ZŠ). V případě 

pozdního příchodu na vyučování je nutné zajistit samostatný příchod žáka. 

 Po skončení vyučování žáci opouští školu. 

 Škola se snaží o pořádání společných aktivit pro všechny žáky druhého stupně, které slouží pro 

vzájemné poznání a upevnění kamarádských vztahů mezi všemi žáky. 

 Někteří žáci mají k dispozici šatní skříňky – jejich užívání se řídí samostatnými pravidly. 

 Žákovská knížka je vedena v elektronické podobě – veškeré akce jsou také tímto způsobem 

prokazatelně oznamovány. Manuál k elektronické žákovské knížce je k dispozici na webu. 

 Za včasné omlouvání absence je zodpovědný zákonný zástupce žáka. Omlouvání musí být v souladu 

se školním řádem a musí být realizováno vždy prostřednictvím žákovské knížky nebo oficiální 

žádostí o uvolnění během vyučování. Opuštění budovy školy žákem bez osobního vyzvednutí je 

možné pouze na základě vyplněné oficiální žádosti, která je k dispozici na webu školy, nebo si ji žák 

předem vyzvedne u svého třídního učitele. Jiná forma uvolnění během vyučování není možná! 

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, 

Jilemnického 1152, příspěvková organizace 
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 V případě předem známé absenci (dovolená apod.) je optimální oznámit nepřítomnost třídnímu 

učiteli (není nutná žádost), rodiče pak pouze absenci omluví prostřednictvím žákovské knížky. 

V případě takovéto absence jsou žáci i rodiče upozorněni na povinnost doplnit si včas chybějící 

učivo, a v případě nedostatečných podkladů pro hodnocení díky zvýšené absenci na možné 

neklasifikování z daného předmětu. 

 V předmětu tělesná výchova se nepočítá do aktivní účasti přítomnost bez cvičebního úboru. 

 V případě nemoci nebo jiné absence žádá žák nebo rodič o učivo konkrétního učitele (nikoli 

třídního) pomocí elektronické žákovské knížky nebo e-mailu. Veškeré kontakty jsou na webu školy. 

Uvedená skutečnost je dána z praktického důvodu – třídní učitel se díky své vytíženosti nemusí 

s daným vyučujícím denně potkat, nebo by žádal zbytečně o to, co zrovna není potřebné. 

 V případě reprezentace školy při sportovních a vědomostních soutěžích je nutné si vždy bez 

upozornění doplnit učivo. 

 Suplování a změny rozvrhu včetně umístění jsou k dispozici v elektronické žákovské knížce, na webu 

školy nebo na nástěnce ve škole. Je nutné sledovat rozmístění i skupiny, kterých se změna týká. 

 Žáci mají možnost půjčit si vybrané knihy ve školní knihovně. 

 Při tvorbě referátů platí pravidla školy – jsou k dispozici na webu školy nebo u jednotlivých 

vyučujících. 

 Ve škole je k dispozici školní poradenské pracoviště. 

 Součástí školy je i jídelna s nabídkou dvou druhů obědů. 

 Žáci se mohou vyjadřovat k chodu školy prostřednictvím školní samosprávy – žákovského 

parlamentu. 

 

Ing. Tomáš Suchý, ředitel školy 


