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Systém komunikace mezi AZUŠ a MŠMT a předávání
informací ředitelům ZUŠ
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
posíláme Vám informace k současné situaci.
S Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zástupci AZUŠ ČR komunikují o aktuálních otázkách a
domluvili se na jednoduchém systému komunikace a předávání informací ředitelům ZUŠ:
Každou nově vzniklou problematiku vzájemně obě strany projednají. MŠMT po zpracování vydá
výsledné řešení nebo metodické doporučení školám na svých webových stránkách na linku:
http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru
K dnešnímu dni na odkazu naleznete kapitoly, které se dotýkají problematiky ZUŠ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vzdělávání na dálku
Aktuální možnosti vzdělávání žáků základních uměleckých škol ZUŠ
Přijímání uchazečů o vzdělávání v ZUŠ pro školní rok 2020/2021
Přítomnost pedagogů a nepedagogů ve škole
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah práce
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Školné, úplata, poplatek za ubytování
Třídní kniha
Financování činnosti škol a školských zařízení v roce 2020
Šablony - tandem, ICT ve výuce, Technik ve výuce, Doučování

V těchto dnech AZUŠ ČR spolupracuje s MŠMT na materiálu, který se týká rizik spojených s otevřením škol
od 11. 5., resp. od 25. 5. 2020. MŠMT se v této souvislosti chystá na výše uvedeném odkazu vydat metodiku
a pokyny k bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů, pedagogických a nepedagogických
pracovníků, zajištění dostupnosti ochranných prostředků a další podrobnosti organizace výuky v ZUŠ.
Dále bude MŠMT některé již uveřejněné kapitoly doplňovat o aktuální informace, protože se vynořují z terénu
otázky k zápisům žáků nebo pojistkám škol (újma za škodu v souvislosti se současnou situací).
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
sledujte pravidelně výše uvedený odkaz MŠMT, který se stále aktualizuje a pokud na něm nenaleznete
odpověď na Vaši otázku, pište na e-mail kolafa@zusliberec.cz nebo svému krajskému předsedovi AZUŠ ČR.
S přátelským pozdravem
Jindřiška Kudrlová, prezidentka AZUŠ ČR
Tomáš Kolafa, výkonný ředitel AZUŠ ČR
V Praze dne 17. 4. 2020
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