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ŠKOLNÍ ŘÁD
Dodatek č.1
OBECNÁ USTANOVENÍ
Ředitelka Základní umělecké školy, Uničov, Litovelská 190 vydává s účinností od 5. 10. 2020
na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a na základě dalších právních norem,
dodatek školního řádu.

Dodatkem se doplňují ustanovení k distanční výuce:

I. Podmínky přechodu na distanční vzdělávání
1. Distanční způsob vzdělávání probíhá v případech, které stanoví novela školského
zákona – pokud je z důvodu krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového
stavu podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření nebo
z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost většiny žáků alespoň
jedné skupiny/třídy/oddělení/ ve škole.
-

ZUŠ Uničov poskytuje žákům distanční výuku v případech, kdy je žákům
znemožněna osobní přítomnost ve škole;

-

ZUŠ Uničov zajišťuje distanční vzdělávání také v případě opatření nebo
karantény více než 50% žáků skupiny.

2. V ostatních případech distanční vzdělávání neprobíhá, jedná se o běžnou absenci žáka
(je nutné omluvit žáka dle pravidel ŠŘ).
3. V případě nařízené karantény žáků předávají učitelé informace o probírané látce
prostřednictvím MS Teams.
4. V případě nařízené karantény učiteli může výuka po dobu karantény probíhat
distančním způsobem.
5. Poskytování distanční výuky není povinné:
- v případě změny v organizaci školního roku, které schválí a vyhlásí MŠMT;
- v případě, že ředitelka školy vyhlásí „ředitelské volno“.

II. Vymezení jednotné platformy a způsobu komunikace
1. Distanční výuku zajišťujeme:
- on-line – synchronní výuka prostřednictvím videokonferencí v MS Teams podle
rozvrhu hodin, v individuálních případech je možné po dohodě s učitelem
mimořádně využít jiné dostupné aplikace;
- nebo off-line – asynchronní výuka plněním samostatných úkolů – předávání
učebních materiálů a zpracovaných úkolů prostřednictvím MS Teams, emailu, popř.
v listinné podobě ve sběrných boxech u vchodu do budovy školy.

III. Organizace vzdělávání distančním způsobem a hodnocení výsledků vzdělávání
1. Distanční výuku realizujeme ve všech oborech a předmětech, formu výuky volíme na
základě vzájemné dohody všech účastníků vzdělávání a v závislosti na učební látce
jednotlivých předmětů.
2. Žáci a zákonní zástupci jsou o částečném nebo úplném zákazu přítomnosti žáků ve škole
a zahájení distanční výuky informováni prostřednictvím webových stránek a nástěnky
v elektronickém žákovském sešitě.
3. Preferujeme online spojení (videohovor) prostřednictvím MS Teams.
4. Omlouvání absence žáků v distanční výuce probíhá stejným způsobem jako v prezenční
výuce formou omlouvenky v iZUŠ.
5. Účast žáka v distančním vzdělávání je dobrovolná, ale doporučujeme žákům věnovat se
zvolenému oboru pravidelně, využít dohodnutý způsob výuky na dálku a udržet tak
kontinuitu ve vzdělávání.
6. Žáky průběžně hodnotíme slovním hodnocením i známkou, důraz klademe na
poskytování zpětné vazby žákům užitečné pro jejich další rozvoj.
7. Žák je hodnocen ve všech předmětech uvedených v učebním plánu daného studijního
zaměření a příslušného ročníku.
8. V případě, že to aktuální opatření umožňují, zákonní zástupci si po dohodě s konkrétním
učitelem mohou ve škole vyzvednout pracovní listy, učební pomůcky a mteriál, nebo
odevzdat zpracovaný úkol žáka, popř. si také nechat naladit nebo opravit hudební nástroj.

IV. Úplata za vzdělávání v době distanční výuky
Zameškaná výuka z důvodu neúčasti v distanční výuce není důvodem pro snížení úplaty za
vzdělávání. Mohou nastat následující situace:
-

Žák se účastní distanční výuky - úplata za vzdělávání se nevrací.

-

Žák je z distanční výuky omluven, zůstává nadále žákem školy, úplata za vzdělávání
se nevrací.

-

Žák se neúčastní distanční výuky, žák ani zákonný zástupce nereaguje na výzvy
učitele a se školou nekomunikuje, žák zůstává nadále žákem školy, úplata za
vzdělávání se nevrací.

-

Zákonný zástupce požádá písemně o ukončení studia žáka – žák k 1. dni následujícího
měsíce přestává být žákem školy. V případě zájmu o pokračování ve studiu, žák může
být ke studiu přijat pouze za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb.,
o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů – Přijímání žáků.
Ve věci úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 vyhlášky č. 71/2005 Sb.: ukončí-li žák
vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodu hodných zvláštního zřetele,
zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.
Tímto dodatkem se doplňuje Školní řád ze dne 31. 8. 2020. Ostatní ustanovení
zůstávají v platnosti.
Dodatek nabývá účinnosti 1. 10. 2020

