Vážení rodiče, milí žáci,
vzhledem k informacím o dalším plošném pokračování distanční výuky v ZUŠ od 25. 1. 2021, cítíme
potřebu se vyjádřit, a to zvláště v souvislosti s nástupem II. pololetí tohoto školního roku.
Jistě se shodneme, že situace je pro všechny účastníky vzdělávání (rodiče, žáci, pedagogové) naprosto
nekomfortní a jsou studijní zaměření, kde i sebelépe provedená distanční výuka je zlomkem toho, co
se dá realizovat ve výuce normální, tedy prezenční.
Jistě chápete, že za přerušování prezenční výuky nemůžeme, pouze reagujeme na danou situaci
a snažíme se působit v rámci možného a nepřerušit kontinuitu výuky a vztahu učitel - žák.
Množí se dotazy směrem k výši úplaty za vzdělávání (školné), případně k slevám z důvodu
distanční výuky nebo asynchronní výuky ostatních předmětů (tzv. neprofilových), kde fungujeme
v režimu nezbytného minima, tak jak je tomu například ve školách základních.
K tomu si dovolíme vysvětlit, že stávající legislativa nám neumožňuje institut slevy z důvodu
distanční výuky, pouze slevy z důvodu sociálních (Školský zákon). Úplata za vzdělávání (školné)
může být použita pouze na provozní náklady, které se i v rámci této situace nesnižují. Mzda
pedagogického i nepedagogického pracovníka zůstává plně hrazena ze státního rozpočtu. Pro úplnost:
úplata za vzdělávání (školné) tvoří 20% celkových nákladů na vzdělávání.
Pro objasnění provozních nákladů si dovolíme podat jejich rámcový výčet: energie, údržba budov,
nákup spotřebního materiálu, nájmy, počítačová síť, internet, software, matrika, účetnictví, opravy
hudebních nástrojů, elektroniky, nákup učebních pomůcek, ladění klávesových nástrojů… a tam, kde se
ušetřilo, vznikly nové výdaje: dezinfekční prostředky, ochranné a měřící pomůcky (respirátory, digitální
teploměry, štíty, generátory ozónu) atp.
Ujišťujeme Vás, že přemýšlíme, jak kompenzovat nesourodou a neplnohodnotnou výuku, a když
nenarazíme na problém legislativní, tak vyvstane problém etický. Protože se úplata stanovuje
na školní rok a nemůže se v průběhu roku měnit (vyhláška o ZUV 71/2005), tak myšlenka na případné
snížení v dalším školním roce zase nepostihne ty, kteří již vzdělávání řádně dokončí nebo ukončí
vzdělávání z důvodu zvláštního zřetele, zejména z důvodů zdravotních či důvodu spojeného s epidemií.
Tím, že zůstanete i přes všechny obtíže, nepohodlí a nároky na stanovené školné věrni naší škole,
podpoříte základní umělecké vzdělávání v ČR jako celek. Pokud by totiž nastalo hromadné
odhlašování, případně nároky na kompenzace, budou ohrožena nejenom pracovní místa
pedagogických pracovníků v ZUŠ, ale i nabídka kvalitního, státem finančně významně
podporovaného vzdělávání.
Zároveň k tomuto vyjádření a vysvětlení v širším kontextu připojujeme komentář a právní výklad
Asociace základních uměleckých škol.
Budeme stále doufat ve vítězství zdravého rozumu a obnovení prezenční výuky v blízkém budoucnu.
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