
Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu Základní umělecké školy 

Konice, Na Příhonech 425 
 

vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst.1, 

ředitelka školy.  

Tento dodatek upřesňuje povinnost poskytnutí distančního způsobu vzdělávání 

za podmínek stanovených v § 184 a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

 

 

1. Přechod na distanční vzdělávání: 

pokud jsou splněny podmínky dle § 184 bod a) školského zákona, škola mění 

formu vzdělávání tak, že přejde na vzdělávání distančním způsobem a informuje 

o tom zákonné zástupce žáků. Vzdělávání distančním způsobem je pro žáky 

ZUŠ dobrovolné. 

 

2. Vymezení komunikačních prostředků distančního způsobu vzdělávání: 

výuku realizujeme v závislosti na možnostech jednotlivých předmětů a 

především dle vzájemné domluvy všech účastníků vzdělávání. 

K on-line výuce bude využita především platforma pro přenos v aktuálním čase 

(MS Teams; Skype; Messenger; WhatsApp, telefonní hovor aj.) 

Škola nemá možnost zapůjčení ICT techniky pro žáky v případě jejich potřeby. 

 

3. Organizace výuky a hodnocení:  

výuka bude organizována dle stávajících rozvrhů nebo dle domluvy s 

pedagogem. Hodnocení žáků probíhá formativním způsobem – učitel poskytuje 

žákovi ústní nebo písemnou zpětnou vazbu. 

 

4. Obsah výuky v období distanční formy vzdělávání: 

učitelé se při výuce řídí příslušným rámcovým vzdělávacím programem (RVP) a 

školním vzdělávacím programem (ŠVP) v míře odpovídající okolnostem. 

 

5. Úplata za vzdělávání v době distanční výuky: 

v době distanční formy vzdělávání bude škola ve věci úplaty za vzdělávání 

postupovat v níže uvedených situacích následovně: 

a) žák nabídky distančního způsobu vzdělávání využije - úplata za vzdělávání se 

nevrací, 

b) zákonný zástupce žáka omluví, žák nabídky distanční výuky nevyužije, 

zůstává nadále žákem školy - úplata za vzdělávání se nevrací, 

c) zákonný zástupce nereaguje, se školou nekomunikuje, žák zůstává nadále 

žákem školy - úplata za vzdělávání se nevrací, 



d) zákonný zástupce informuje školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ, žák přestává 

být žákem školy k1. dni následujícího měsíce po písemném oznámení o 

ukončení vzdělávání. Pokud bude žák chtít 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 v tomto případě 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.  

 

 

Závěrečná ustanovení: 

tímto dodatkem se doplňuje Školní řád ze dne 1. 9. 2018 

 

Dodatek nabývá účinnosti dne 1. 10. 2020 

 

Bc. Daniela Blahová 

          ředitelka školy 


