Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639,
příspěvková organizace
Lidická 639, 749 01 Vítkov

AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝUCE
A HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, žáci,
v návaznosti na podmínky provozu základních uměleckých škol stanovených v souboru
hygienických opatření a bezpečnostních pokynů pro školy, vydaných Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy se ruší veškeré plánované koncerty výstavy a akce pro žáky i veřejnost.
Rozhodnutím ředitelky školy se v roce 2019/2020 ruší postupové zkoušky.
Absolventi 7. ročníku I. stupně a 4. ročníku II. stupně základního studia hudebního a tanečního
oboru ukončí studium, v závislosti na současné situaci, vykonáním závěrečné zkoušky, která
nebude mít formu vystoupení, ale formu komisionální zkoušky (vyhláška č. 71/2005 Sb., o
základním uměleckém vzdělávání, v platném znění, § 6 odst. 1 písm. c a § 7 odst. 1). Absolventi
výtvarného oboru budou prezentovat své práce v prostorách školy.
Termíny konání závěrečných zkoušek: 15. 6. – 18. 6. 2020
Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020
Hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:
 podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků
nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
 podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku,
pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
 podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili ve škole
vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po
obnovení provozu),
 podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku
2019/2020.
Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a
podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci
školního roku 2019/2020 zohlednit také snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku.
Lenka Šimerová, ředitelka školy
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