
 
Dodatek č. 3 k 20.10.2020  

KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU  
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, 
BRNO, DOŠLÍKOVA 48, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 
 
Tento dodatek doplňuje aktuální Školní řád č.j. Doš 113/2020, všechny ostatní body školního řádu 
zůstávají i nadále v platnosti.  
Tento dodatek Č.j. Doš/212 nahrazuje předchozí dokument „Dodatek č. 2 k 18.9.2020“. Dokument je 
platný pro pracoviště ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose.  

 

V souvislosti s ustanovením  § 184 a) zákona 561/2004 Sb.,  
o poskytnutí distančního vzdělávání, vydává ředitelka ZUŠ 
PhDr. Zbyňka Mrkose tento dodatek Školního řádu 
 

Článek I.  

Úvodní ustanovení 

V případě, že jsou splněny podmínky dle § 184 písm a) zákona 561/2004 zavádíme  

distanční vzdělávání jako jednu z forem vzdělávání a informujeme o tom na webu školy: 

www.zus-brno.cz zákonné zástupce a zletilé žáky.  

 

Distanční vzdělávání je pro žáky ZUŠ dobrovolné,  žák má právo neúčastnit se distančního  

vzdělávání. 

 

Článek II. 

Formy distančního vzdělávání 

Vzdělávání distančním způsobem bude probíhat zejména formou on-line. Žákům jsme připravili 

žákovské účty do G Suite pro vzdělávání. Jedná se o platformu sloužící školám k organizaci 

elektronické formy vzdělávání. 

O průběhu výuky jsou účastníkům vzdělávání poskytovány informace o formách, průběhu  

a hodnocení vzdělávání prostřednictvím uživatelských účtů na platformě systému iZUŠ  

ZUŠ bude využívat synchronní i asynchronní on-line i off-line metody, dle možností školy  

a žáků či  preferencí žáků a dle charakteru vyučovaného předmětu, prioritu má při on-line výuce  

G-Suite Google a jeho funkctionality (Meet, Classroom, Youtube, gmail a jiné). 

Škola nemá podmínky k zapůjčení ICT techniky žákům, v případech, kdy nebude možné  

realizovat on-line výuku, bude probíhat off-line výuka formou písemnou, telefonickou, 

v případech, kdy to bude možné, formou individuálních konzultací v případě,  

že o to zákonný zástupce žáka či zletilý žák požádají. 

 

Článek III.  

http://www.zus-brno.cz/


Organizace výuky a její hodnocení 

On-line synchronní výuka bude prioritně organizována dle platných rozvrhů pro prezenční výuku. 

Při distanční formě vzdělávání bude uplatňováno zejména průběžné formativní hodnocení  

výsledků vzdělávání. 

 

Článek IV.  

Obsah výuky 

Vzdělávání distančním způsobem škola realizuje v souladu s platným Rámcovým  

vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem v rozsahu a míře jaké  

 umožní okolnosti. 

 

Článek V.  

Úplata za vzdělávání 

Při neúčasti žáka na distančním vzdělávání se úplata za vzdělávání nevrací, pokud  

se nejedná o důvod hodný zvláštního zřetele. 

 

Platnost od 20. 10. 2020  účinnost od 2. 11. 2020 

V Brně, dne 20. 10. 2020  
Mgr. Lenka Jeřábková, ředitelka školy 

 

 


