ASOCIACE ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL
ČESKÉ REPUBLIKY
Klapkova 25
182 00 PRAHA 8
IČO 69346178
V Písku 15. 3. 2020
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
situace se od 12. 3. 2020 každým dnem vyvíjí, přináší nová nařízení dotýkající se provozu škol a
klade na všechny ředitele mimořádné nároky. AZUŠ ČR si je plně vědoma, že žáci, rodiče, učitelé,
zaměstnanci, zřizovatelé,... očekávají od ředitele školy jasná a rychlá řešení. Každý ředitel ví, že
unáhlené rychlé „vyřešení“ probíhající a neukončené situace je nesmysl.
Následujími řádky Vám proto místo rychlých řešení přinášíme doporučení a principy v oblastech,
které jsme během posledních dní byli schopni sledovat a zmapovat.

AZUŠ ČR je v permanentním kontaktu s MŠMT a dalšími partnery
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

podařilo se vyjednat uzavření ZUŠ bez rozdílu zřizovatele (jako u ZŠ a SŠ)
odkazujeme se na zákon o ped. pracovnících č. 563/2004 Sb.
podporujeme „distanční vzdělávání“
sledujeme situaci kolem soutěží ZUŠ, jsme v kontaktu s UR ZUŠ
připravujeme právní vyjádření k úplatě za vzdělávání
řešíme realizaci projektu České filharmonie s AZUŠ
jsme v kontaktu s Nadačním fondem Magdaleny Kožené
přesunujeme seminář „ICT v uměleckém vzdělávání“ na podzim či později

K bodu 2
Pokud učitelé nemohou být na pracovišti zaměstnavatele v době stanovené rozvrhem, řídí se
podle § 22a odst. 3) zákona č. 563/2004 Sb., kdy si určí sami, kde budou tuto činnost vykonávat.
Náklady, které učiteli vzniknou výlučně v souvislosti s výkonem práce na jiném místě než na
pracovišti zaměstnavatele, se nepovažují za náklady vzniklé v souvislosti s výkonem závislé práce,
a není-li dohodnuto jinak, hradí je učitel. Z výše uvedeného textu vyplývá, že ředitel může
distanční studium a jeho délku svým učitelům nařídit, pokud neexistuje dohoda z doby před
uzavřením školy, která by toto ustanovení specifikovala v „neprospěch“ zaměstnavatele.
Lze předpokládat, že přerušení přímé vyučovací činnosti bude delší než dva avizované týdny,
proto AZUŠ podporuje tzv. „distanční vzdělávání“. Také lze předpokládat, že většina učitelů má
doma internet, prostřednictvím kterého může distanční vzdělávání realizovat.
Doporučujeme společně se všemi pedagogy zajistit oboustrannou komunikaci (pedagog-ředitel,
pedagog-zákonný zástupce). Dále doporučujeme písemně specifikovat pracovní náplň učitelů –
např. samostudium, příprava na vyučování, vedení distančního studia (internetová komunikace se
žáky, resp. jejich zákonnými zástupci) a další. Neopomeňte stanovit, jak bude vedena třídní
dokumentace a co budou obsahovat zápisy v třídních knihách (např. „Výuka z důvodů uzavření
školy neproběhla – náhradní činnost a samostudium + konkretizace samostudia“ nebo „Výuka
z důvodů uzavření školy proběhla distančním vzděláváním + konkrétní obsah výuky“) –
dokumentaci lze zapisovat dle podmínek školy (on-line přes internet nebo po otevření školy
dopsat do listinné podoby).
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Možnosti internetové komunikace naleznete na webu MŠMT
https://nadalku.msmt.cz/cs
https://nadalku.msmt.cz/cs/vzdelavaci-zdroje
https://nadalku.msmt.cz/cs/komunikace
K bodu 3
Doporučujeme každému řediteli vytvoření „manuálu“ , který se po dohodě s učiteli může
rozšiřovat o další obsah prostřednictvím e-mailové korespondence učitelů a vedení školy. Např.
výuka prostřednictvím aplikace Skype, fotografie výtvarných prací, videa v rámci tanečního oboru
a literárně dramatického oboru, hodnocení literárních prací, přístup k aplikacím hudební teorie...
K bodu 4)
MŠMT ČR písemným vyjádřením doporučuje organizátorům zrušit dosud neuskutečněná kola
soutěží ZUŠ. MŠMT nepřispěje pořadatelům na realizaci ústředních kol (viz Příloha č. 1).
K bodu 5
Někteří ředitelé byli osloveni zákonnými zástupci ohledně vracení úplaty za vzdělávání po dobu
uzavření školy. AZUŠ ČR doporučuje, aby ředitelé zatím reagovali pouze na vznesené dotazy s tím,
že definitvní vyjádření bude zveřejněno po otevření školy. A to z důvodů, že se ředitel musí řídit
obsahem vyhlášky o ZUV, zněním svého školního řádu, realizováním tzv. distančního vzdělávání a
následnou dohodou se svým zřizovatelem.
AZUŠ ČR pošle svým členům v průběhu března právní vyjádření k úplatě za vzdělávání v době
uzavření školy. Právní vyjádření bude také zveřejněno na webu AZUŠ ČR. Vše budeme konzultovat
s MŠMT.
K bodu 6
Koordinátoři projektu Společného orchestru hráčů České filharmonie a žáků ZUŠ v současnosti
jednají o dalším pokračování projektu. Dvoudenní soustředění 28. a 29. 3. 2020 se bez náhrady
ruší. Zúčastněné školy budou informovány o dalších změnách prostřednictvím e-mailu a na webu
AZUŠ ČR.
K bodu 7
Koordinátoři ZUŠ Open a MEN artu informují všechny ZUŠ prostřednictvím e-mailu. Informace
jsou také k dispozici na webu AZUŠ ČR (viz Příloha č. 2).
K bodu 8
Seminář „ICT v uměleckém vzdělávání“ ve dnech 29. a 30. 4. 2020 je zrušen. Náhradní termín
bude zveřejněn na začátku školního roku 2020/2021. Již uhrazené kurzovné bude vráceno na účty
odesílatelů a všechny přihlášky stornovány.
Aktuální informace Vám budeme zasílat průběžně prostřednictvím e-mailu a umísťovat na
webu AZUŠ ČR.
S přáním mnoha sil a potřebného nadhledu, Jindřiška Kudrlová, prezidentka AZUŠ ČR
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Příloha č. 1
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Příloha č. 2
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