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ŠKOLNÍ ŘÁD – PRAVIDLA DISTANČNÍ VÝUKY
Příloha školního řádu

DOPLNĚNÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU na základě metodiky k distančnímu vzdělávání

Pokud MŠMT stanoví právním předpisem či mimořádným opatřením pravidla, která 
budou odlišná od pravidel tohoto školního řádu, pak ustanovení školního řádu, která 
jsou s nimi v rozporu, se nepoužijí.

 distanční forma výuky v ZUŠ je nepovinná (zejména z důvodu odlišných možností 
technických či rodinných)

 pokud bude mít žák zájem pracovat distančně, bude výuka probíhat na základě 
domluvy se svým vyučujícím

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:
 dokládat  nepřítomnost  žáka ve vyučování  i  při  distanční  výuce vždy předem, 

omluvit žáka je možno osobně, telefonicky nebo e-mailem

Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a může zajistit:
 on-line výukou (výuka v přímém přenosu)
 on-line asynchronní výukou (žáci pracují individuálně, čas si volí sami)  
 on-line  synchronní  výukou  (pedagog  pracuje  v určené  době  se  skupinou 

prostřednictvím  komunikační  platformy),  časové  rozvržení  takovéto  výuky 
odpovídá časovému rozvržení prezenční výuky

 využití  komunikátorů:  Skype,  Whatsapp,  Messenger,  …  tj.  způsobem 
odpovídajícím jeho možnostem, technickému vybavení a rodinným podmínkám

 off-line výukou, bez kontaktů přes internet – předáváním písemných materiálů 
(osobním vyzvednutím)

 zasílání  audio  nebo  video  nahrávek  žákem  a  následný  rozhovor  o  nahrávce 
s metodickou a motivační pomocí učitele

 zveřejněním zadávaných úkolů a následným zveřejněním správného řešení
 informováním  žáka  o  jeho  výsledcích,  poskytováním  zpětné  vazby, 

uplatňováním zejména formativního hodnocení, a vedení žáka k sebehodnocení

Při distančním vzdělávání nelze vždy realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro 
prezenční  výuku.  Priority  ve  vzdělávání  budou  operativně  určovány  podle  délky 
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distanční výuky (zda půjde o krátkodobé či  dlouhodobé zákazy přítomnosti  žáků ve 
školách).
Veškeré změny ve vzdělávacím obsahu a tematických plánech, přesuny učiva, případné 
vypuštění učiva škola eviduje a využije pro případné úpravy vzdělávání v dalším období 
a úpravy školního vzdělávacího programu.

Při distanční výuce
režim vyučovacích  hodin  a  přestávek,  rozvrh  při  prezenční  výuce  se  nevztahuje  na 
distanční vzdělávání, zde jsou respektována specifika tohoto způsobu vzdělávání, jako 
jsou  odlišné  technické  vybavení  a  možnosti  žáků,  náročnost  práce  s počítačem, 
schopnosti žáka, …
Distanční výuka v ZUŠ by neměla zatěžovat nastavený chod a režim rodiny.

Hodnocení výsledků vzdělávání
Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, dostane žák vždy zpětnou 
vazbu  o  výsledcích  svého  vzdělávání  a  plnění  zadaných  úkolů.  Je  uplatňováno 
především formativní hodnocení – klasifikačním stupněm i slovním hodnocením.
Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi žáka (testy 
z HN),  při  distanční  výuce  jsou  výsledky  jeho  práce  ukládány  ve  formě  osobního 
portfolia – v listinné nebo digitální podobě.
Zapojení  žáka  či  nedostačující  míra  zapojení  do  distanční  výuky  se  neodrazí 
v hodnocení klasifikačním stupněm.

Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně prostřednictvím 
videohovoru, chatem, telefonicky, písemnou korespondencí, osobně.

Podmínky zacházení s     majetkem školy  
V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny 
pomůcky školy.

Školné
Škola je formu distanční výuky povinna nabídnout všem žákům všech oborů.
Pokud žák pracuje distančně, školné se nevrací.
Pokud žák distančně nepracuje a rodič žáka omluví, školné se nevrací.
Pokud žák ani rodič nereaguje, se školou nespolupracuje a zůstává žákem školy, školné 
se nevrací.
Dle vyhlášky o ZUŠ: pokud žák ukončí vzdělání v průběhu prvního nebo druhého 
pololetí školního roku, úplata za vzdělání se nevrací. Poměrnou část úplaty lze vrátit 
z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních. 
Pokud tedy škola distanční výuku žákům nabídne, školné se nevrací.

Tento dodatek školního řádu nabývá platnosti dnem 1. 10. 2020.

MgA. František Fiala, ředitel ZUŠ 
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