ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁM. 65, 688 01 UHERSKÝ BROD

ZÁKLADNÍ SMĚRNICE ŠKOLY:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY - 02

ŠKOLNÍ ŘÁD
PŘÍLOHA 1.: DISTANČNÍ VÝUKA
novela č. 349/2020 Sb. Školského zákona

1. Základní umělecká škola Uherský Brod je povinna poskytovat distanční vzdělávání, pokud z
důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení
mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle
zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost:
• většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo
kursu ve škole – vzhledem k tomu, že nejsou započítáváni žáci nepřítomní z jiného
důvodu, je rodič, zákonný zástupce nebo zletilý žák povinen nahlásit nepřítomnost
z důvodu karantény. Ostatní žáci, na které se zákaz nevztahuje, jsou vzděláváni
prezenčně.
• všech žáků školy
2. Škola může poskytovat distanční vzdělávání na základě vzájemné dohody mezi školou a
pedagogem nebo pedagogem a zákonným zástupcem žáka, popř. zletilým žákem pokud
nastanou závažné důvody pro nepřítomnost pedagoga nebo žáka ve škole (např. karanténa).
3. Distanční vzdělávání je uskutečňováno podle rámcového vzdělávacího programu a školního
vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.
4. Způsob poskytování a hodnocení distančního vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků.
O zahájení distanční výuky informuje zákonné zástupce žáků a zletilé žáky ředitelka školy.
Způsob komunikace se zákonným zástupcem, zletilým žákem, popř. žákem:
• mail, web, telefon
Výuku organizuje ve své třídě učitel.
Je využívána zejména výuka:
• on-line přímá (Skype, WhatsApp, Messenger)
• on-line nepřímá (Skype, WhatsApp, Messenger, Youtube, Ulozto, nahrávky)
5. Žáci se zapojují do výuky dobrovolně.
6. Hodnocení zohledňuje rodinné, sociální a prostorové podmínky žáka. Je využíváno zejména
slovní hodnocení s formativní zpětnou vazbou a je kladen důraz na sebehodnocení.
Důležitým podkladem pro hodnocení a klasifikaci vzdělávacích výsledků žáka v celém
klasifikačním období je jeho aktivita v průběhu distančního vzdělávání.
7. Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o běžnou
omluvenou nepřítomnost.
8. S ohledem na povinnost základních uměleckých škol poskytovat vzdělávání distančním
způsobem není nárok na vrácení úplaty oprávněný.

V Uherském Brodě 1. 10. 2020

Eva Valečková, ředitelka ZUŠ

