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1. článek - Úvod, všeobecné informace 

1. Tyto zásady doplňují školní řád Základní umělecké školy Leoše Janáčka Frýdlant nad Ostravicí, 
příspěvková organizace vydaný 1. 9. 2020 dle zákona č. 561/2004 Sb. Zákona o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), § 30, odst. 1. 

2. Tyto zásady doplňují školní řád v oblasti povinnosti školy poskytovat distanční způsob vzdělávání 
za podmínek stanovených v § 184 a) školského zákona. 

3. Jednotlivá ustanovení jsou závazná pro zaměstnance školy, žáky, zákonné zástupce žáků. 

4. Pokud jsou splněny podmínky dle § 184 a) školského zákona zahájí škola přechod na vzdělávání 
distančním způsobem a informuje o tom zákonné zástupce žáků. 

5. Vzdělávání distančním způsobem je pro žáky dobrovolné. 

2. článek – Vymezení komunikační platformy distančního způsobu vzdělávání 

1. Vzdělávání distančním způsobem bude probíhat formou on-line. 

2. Základním komunikačním kanálem synchronní1 výuky je platforma G Suite (aplikace Google 
Meet, Clasroom, Disk Google). Doplňkově budou využívány aplikace Skype, WhatssApp a další. 

3. Pro asynchronní2 výuku bude využívána e-mailová komunikace prostřednictvím pracovních e-
mailů jednotlivých pedagogů 

4. Škola nemá prostředky k zapůjčení ICT techniky pro všechny žáky školy v případě jejich potřeby. 

5. V individuálních případech žáků, kdy nelze realizovat on-line výuku, bude škola nabízet dle 
možností off-line výuku, která bude probíhat písemnou či telefonickou formou. 

3. článek – Organizace výuky a její hodnocení 

1. On-line synchronní i asynchronní výuka bude prioritně probíhat dle platných rozvrhů vyučovacích 
hodin. 

2. Pedagogové budou vykonávat distanční výuku z místa poskytování vzdělání dle platného rozvrhu 
hodin. 

3. Pedagogové mohou poskytovat distanční výuku z jiného místa pouze na základě dohody mezi 
zaměstnancem a zaměstnavatelem, tzv. home office, a to z objektivních důvodů jako je zejména 
uzavření školy pro všechny osoby, karanténa zaměstnance, zdravotní důvody. 

                                                 
1 Synchronní (současně): 

 taková výuka probíhá prostřednictvím počítačové sítě v reálném čase za účasti učitele 

 podmínkou je připojení na internet 

 příkladem mohou být on-line kurzy, chat, audio/videokonference, skype, virtuální třída 
2 Asynchronní: 

 tento způsob výuky nabízí studentovi možnost vzdělávat se ve vlastním volném čase a bez přímého dohledu učitele 

 příkladem mohou být samo-studijní kurzy na internetu/extranetu, výukové CD-ROMy, výukové audio nebo videokazety, 
e-mail, diskuzní fóra 
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4. Při distančním způsobu vzdělávání bude uplatňováno zejména formativní hodnocení, které je 
průběžné, přináší žákovi užitečnou informaci o tom, co ví, čemu rozumí a směřuje ho k naplnění 
stanoveného cíle. 

4. článek – Obsah výuky 

1. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího 
programu (RVP) a školního vzdělávacího programu (ŠVP) v míře odpovídající okolnostem. 

5. článek - Úplata za vzdělávání 

1. Ve věci úplaty za vzdělávání je postupováno následovně v níže uvedených situacích: 

a) žák nabídky distančního způsobu vzdělávání využije, 

b) zákonný zástupce žáka omluví, žák nabídky distanční výuky nevyužije, zůstává nadále žákem 
školy a úplata za vzdělávání se nevrací,  

c) zákonný zástupce nereaguje, se školou nekomunikuje, žák zůstává nadále žákem školy a 
úplata za vzdělávání se nevrací,  

d) zákonný zástupce informuje školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem školy 
dnem uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení. Pokud 
bude žák chtít od září následujícího roku opět navštěvovat ZUŠ, může být znovu přijat ke 
studiu za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 
vyhlášky č. 71/2005 Sb. Podle tohoto ustanovení platí, že ukončí-li žák vzdělávání na základě 
písemného oznámení z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze 
poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Situaci lze chápat jako důvod hodný zvláštního 
zřetele. Žák v takovém případě není hodnocen na vysvědčení. 

6. článek – Závěrečná ustanovení 

1. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 10. 2020. 

2. S touto směrnicí jsou zaměstnanci, žáci a zákonní zástupci žáků seznámeni v el podobě 
prostřednictvím úřední desky webových stránkách školy. 

 

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 1. 10. 2020 

 ___________________________ 

 BcA. Jan Vilášek 

 ředitel školy 
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