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Povinnosti žáků školy v době mimořádných opatření
Žák je povinen být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích
cest, používat je předepsaným způsobem a dodržovat hygienická opatření.
ZÁSADY DISTANČNÍ VÝUKY
Škola oznámí včas zákonným zástupcům žáků a zletilým žákům, že přechází na distanční výuku
a zašle jim přihlašovací údaje na komunikační platformu Microsoft Teams.
Žáci se v ZUŠ vzdělávají, jak prezenční, tak distanční formou výuky, v míře odpovídající
okolnostem.
Zákonný zástupce žáka je povinen omluvit nepřítomnost žáka ve vyučování, do elektronické
třídní knihy v iZUŠ, nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, i v případě
účasti žáka na distančním vzdělávání.
Zákonný zástupce žáka sdělí vedení školy (nejlépe e-mailem nebo jinou písemnou formou)
pokud se žák distanční výuky nebude účastnit.
Režim výuky
Režim vyučovacích hodin (rozvrh) se pedagogický pracovník pokusí zachovat jako v prezenční
výuce, ale bude respektovat specifika tohoto způsobu vzdělávání, jako jsou např. odlišné
technické vybavení a možnosti žáků,
Délku výuky a přestávek stanovuje pedagog při distančním vzdělávání podle charakteru činnosti
a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků, jejich schopnostem a reakcím.
Komunikace
Komunikace se zákonnými zástupci žáka probíhá i v době distanční výuky formou e-mailů,
telefonicky apod.
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Způsoby distančního vzdělávání školy:
- on-line výukou – prostřednictvím komunikační platformy školy (Microsoft Teams),
časové rozvržení takovéto výuky odpovídá zhruba časovému rozvržení prezenční výuky a
bude stanoveno vždy pro konkrétní případy,
- výjimečně po dohodě s pedagogickým pracovníkem i jinou formou – e-mailem, telefonicky atd.
Hodnocení výsledků vzdělávání
Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o
výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů. V ZUŠ Trutnov je uplatňováno především
formativní hodnocení.
Průběžné hodnocení se zapisuje do elektronické třídní knihy v iZUŠ. Pokud je žák omluven
z distanční výuky, účastní se pouze prezenční výuky a docházka je nižší než 40 % z celkového
počtu reálných hodin (PV+DV) za pololetí, je neklasifikován. Pokud pokračuje ve výuce v 2.
pololetí, složí tzv. postupovou zkoušku pro zpětnou klasifikaci za I. pol. O obsahu zkoušky
rozhodují vedoucí oddělení, oborů. Žák je o obsahu a termínu přezkoušení včas informován
svým učitelem studijního zaměření (třídní učitel).

V Trutnově dne 18. 9. 2020
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