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Aktualizace k 10. 2. 2021

Mgr. Zdeněk Babinec

Organizační opatření pro období distančního studia
Distanční studium na základních uměleckých školách schválil Školský zákon jako
formu studia, která je ze strany ZUŠ povinná v době vyhlášených mimořádných
opatření.
V době mimořádných opatření:
U základních uměleckých škol se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Školy
povinně přechází na distanční vzdělávání, pro žáky je ale účast dobrovolná. Není
umožněná ani individuální výuka v ZUŠ. Všichni zaměstnanci jsou povinni sledovat
nařízení MŠMT ČR a MZD a řídit se závaznými pokyny aktualizovanými podle situace.
Na pracovišti je nutno provádět pravidelnou dezinfekci, dodržovat vzdálenosti osob,
nošení roušek ve společných prostorách apod. dle nařízení.
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Organizace v budově školy
Ve škole je provoz od 6:00 do 19:15. Ve škole probíhá standardní provoz kanceláře i
přítomnost vedení školy dle rozpisu. V dopoledních hodinách je prováděn úklid a
dezinfekce, v odpoledních hodinách se učitelé ve svých učebnách věnují distanční
výuce a pracím s výukou spojeným. Vstup do budovy je blokován. Do 15:30 je vchod
blokován a je pod dohledem kanceláře, pak je blokován proti neoprávněnému vstupu.
Od 18:30 je prováděna kontrola školy a dezinfekce až po uzamčení budovy (19:15).
Kontrolu a uzamčení provádí školnice.

Technické vybavení školy pro možnost distančního studia
➢ Technické vybavení naší školy je na dobré úrovni. Ve všech třídách mají učitelé
pevné připojení k vysokorychlostnímu internetu a v každém patře i k WiFi.
Všechny učebny jsou vybaveny počítačem nebo notebookem s kamerou a
mikrofonem. Polovina učitelů má osobní notebook pro výuku i s jiných prostor a
dalším může škola techniku zapůjčit. Problémy s připojením vznikají většinou
na straně domácností.
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➢ V době distančního studia učitelé chodí do zaměstnání podle stávajícího
rozvrhu hodin a v době své vyučovací povinnosti plní úkoly spojené s výukou a
komunikují se žáky. Vzhledem k omezeným možnostem rodin, majících více
dětí, nelze předpokládat dodržení spojení podle rozvrhu. Podobně je problém u
dojíždějících žáků, kteří by do školy došli včas, ale domů se v danou dobu
nedostanou. V tom případě může učitel rozvrh přizpůsobit možnostem žáků a
v případě nutnosti přejít po dohodě s ředitelem školy na Home office.
Nařízení pro ředitele škol plynoucí z krizového opatření ze dne 26. 10. 2020:
•

•

•

•

Nařizuje se zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci
mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v
místě bydliště. Dále se doporučuje podporovat dovolené a placené volno pro
zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě a omezit výkon
prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele.
Roušky se musí nosit např. i v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro
zaměstnance, pokud není zajištěn odstup všech osob minimálně 2 metry. Je-li
zajištěn tento odstup a jedná se o „výkon práce na jednom místě“ – tedy stálé
pracovní místo osoby, kde nedochází k fluktuaci různých lidí (kancelář, kabinet
se stálými místy k sezení), roušky se nosit nemusí.
Provoz základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní
jazykové zkoušky podle školského zákona a to tak, že zakazuje osobní
přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké
škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,
Děti a žáci jsou povinni účastnit se distančního vzdělávání, vyjma žáků základní
umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Ti se
zapojují pouze dobrovolně, ale škola musí tuto možnost poskytovat.

Přenos informací směrem k dětem a rodičům
➢ Informační dopis byl rozeslán na všechny elektronické adresy zákonných
zástupců v souladu s GDPR
➢ Učitelé kontaktují rodiče svých žáků a dohodnou s nimi vyhovující způsob
předávání úkolů a komunikace
➢ Na webových stránkách školy jsou pravidelně aktualizovány informace o
mimořádných opatřeních
➢ Informace jsou zveřejněny i na dveřích školy a ve vývěsce
➢ Pro komunikaci s dětmi a rodiči je všem vyučujícím přidělena pracovní adresa
➢ Videozáznamy nesmí být zveřejňovány bez souhlasu rodičů
➢ Prostor školního webu lze využít pro sdělování úkolů žákům a další přenos
informací
➢ Od počátku II. pololetí 2020/2021 byly všem žákům zřízeny školní adresy pro
komunikaci v souladu s GDPR

Formy a způsoby vhodné pro distanční studium
➢ Výuku chceme postupně sjednotit na komunikace prostřednictvím Teams.
Základním způsobem komunikace pro ty, kteří tento způsob komunikace
nezvládnou nebo nejsou doma technicky vybaveni, je elektronické
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➢

➢

➢
➢

korespondence, kdy lze zasílat notový materiál a písemně popsat, co je úkolem
při nastudování skladby apod. Součástí výuky všech oborů je i teorie a dějiny
umění. S těmito materiály lze rovněž pracovat formou zábavných testů či kvízů.
Pro vystupování školy na veřejnosti je nejvhodnější zvolit jednotný způsob
komunikace. Vzhledem k často omezeným možnostem rodičů škola umožňuje
individuální volbu komunikace, aby předešla případným problémům
s připojením. Přesto se doporučuje připojování prostřednictvím Teams. Učitelé
komunikují se žáky prostřednictvím Teams, Google Meet, Skype a dalších
programů, které žáci zvládnou (většinou je používají ve školách). U větších žáků
s tím není problém, ale mladší žáci se většinou neobejdou bez pomoci rodičů.
O způsobu komunikace a průběhu distančního studia si každý vyučující vede
záznamy pro potřebu kontroly a zpětné vazby. Hodiny se zapisují do
elektronické třídní knihy s označením D.
Úkoly distančního studia pro skupinové předměty lze zveřejňovat i na webových
stránkách školy a žáků rozeslat odkazy na možnost stažení.
Po vyhodnocení I. pololetí byly organizovány webináře pro učitele s cílem
zdokonalit schopnosti pro výuku online.

Hudební obor
Učitelé hudebního oboru po dohodě s rodiči či žáky vyberou vhodný způsob
komunikace a se staršími žáky vedou hodinu online. V případě menších žáků lze
zadávat úkoly prostřednictvím rodičů. V elektronické komunikaci lze zasílat potřebný
materiál ve vhodném formátu, odkazy ke stažení výukových materiálů i odkazy na
youtube (koncerty, záznamy s výuky, poslech vybraných děl,…). V prvním pololetí se
online výuce přizpůsobili téměř všichni žáci. Problémem zůstal orchestr a výuka
hudební nauky, která byla od pololetí rovněž oživena online hodinami.

Taneční obor
Výuka tanečního oboru má svá specifika a její převedení do distanční formy ji činí
nedostatečnou, přestože pedagožky hledají co nejkreativnější způsoby, jak tuto formu
pojmout. Tanec je praktická umělecká činnost a lze jej předávat pouze ve fyzické
přítomnosti učitele a žáků. Pouze teorie, taneční kroky, choreografie, návrhy kostýmů
pro různé typy skladeb a sledování a rozpoznávání tanečních prvků v zaslaných
odkazech na internetu je možné i distančně.
Doporučuje se zaměřit výuku na sledování ukázek na youtube a nácviku podle videí,
děti si mohou navrhovat kostýmy a řešit choreografie, učit se rozpoznávat konkrétní
taneční prvky ve vystoupeních, na která jim učitelé zašlou odkazy. Praktická cvičení,
kdy učitel sleduje a opravuje každý taneční krok, to ale nenahradí. Lze ale zpracovat
různé zábavné kvízy a poznávací testy vztahující se k tanečním krokům, probíraným
prvkům a názvosloví z taneční oblasti.
Po schůzce učitelek tanečního oboru ze všech ZUŠ v okrese se doporučuje částečná
online výuka. Předpokladem je přizpůsobení rozvrhů hodin a případné sdružování tříd
daného ročníku do smíšených skupin, aby kontakt se žáka byl efektivní a vyšel vstříc
rodičům i dětem.
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Výtvarný obor
V případě výtvarného oboru byly žákům zadány praktické úkoly, které mohou splnit i
doma, a předány potřebné výtvarné pomůcky (pokud měli zájem). Další materiál si
mohou dle pokynů svých učitelů vyzvednout po dohodě v určitý čas před školou včetně
písemně definovaných úkolů (bez kontaktu s vyučujícím) a odkazů na web. Pro starší
žáky jsou připraveny testy z oblasti výtvarné kultury a prezentace z oblasti dějin
výtvarného umění v pdf. Starším žákům jsou úkoly předávány prostřednictvím instrukcí
na webových stránkách i e-mailem. Všichni vyučující mají pracovní adresu sloužící pro
komunikaci s žáky i rodiči. Hotové práce žáci mohou zaslat formou fotografie mobilem
apod. dle svých možností učiteli.
Od prosince 2020 jsou starším žákům předtáčena instruktážní videa, umisťovaná na
webu školy. Kromě pracovních postupů jsou zaměřena i na přiblížení významných
výtvarných děl a teorii výtvarné kultury. Pomůcky pro tvorbu si žáci mohou pravidelně
vyzvedávat před školou samostatně. Hodiny online se neosvědčily, vhodnější je
materiál, který si žáci mohou kdykoli pustit ze záznamu případně přečíst. Webové
stránky distančního studia jsou od 1. 2. 2021 neveřejné a lze k nim přistupovat pouze
na zaslaný odkaz.
Žákům studijního zaměření multimediální tvorba jsou zapůjčeny notebooky. Žákům
jsou zasílány elektronicky ke každé hodině tutoriály, v případě potřeby i předtočené, a
umísťovány na webu školy a youtube.

Obecné ustanovení
Vzhledem k argumentaci rodičů, kteří nejsou spokojeni s kvalitou a způsobem
distanční výuky, je nutné vedení přesné evidence výuky. Každá vyučovací hodina, ať
už komorní hra, orchestr, další kolektivní předměty, musí být prokazatelně odučena a
zapsána v TK, jinak nemůže být v úvazku. Nejde jen o online výuku, ale i o
korespondenční předávání úkolů, umísťování videí, odkazů a další formy výuky, které
používáte. Z TK musí být jasné, jaké učivo se probíralo. Výuka z naší strany je
povinná i když ze strany žáků není poskytnuta zpětná vazba.

Informace k úplatě za vzdělání
MŠMT rozhodlo, že škola nesmí vracet úplatu za vzdělání. Jediná možnost je písemně
odhlásit dítě ze školy z důvodu nesouhlasu s distančním studiem. V takovém případě
bude úplata vrácena.
Změna vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání č.423/2020 Sb.,
Čl. IV § 8 odst. 3 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém
vzdělávání (ze dne ), se za větu první vkládá věta „Za dobu, kdy škola umožňuje
vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací.“.
16. 10. 2020

Nově tedy nelze vracet v průběhu pololetí školné ani při nesouhlasu s distančním
způsobem vzdělávání. Odhlásit se lze až od pololetí nebo na konci školního roku.
Mgr. Zdeněk Babinec
Ředitel školy
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