OZNAM o priebehu vzdelávania v ZUŠ od 1.02.2021

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/9418:2-A1810 z 8. januára
2021 školské vyučovanie v školách prebieha aj naďalej dištančne okrem v ňom uvedených výnimiek.
1. Vzdelávanie na ZUŠ v Piešťanoch od 1.02.2021 prebieha vo všetkých odboroch (HO, VO a TO) formou
dištančného vzdelávania naďalej až do odvolania. (prípadné prevzatie vzdelávacích materiálov, spotrebných
materiálov a pokynov/inštrukcií/ konkrétnych vyučujúcich je možné len po predošlej dohode s vyučujúcim mimo
priestorov školy vzhľadom k zákazu vstupu do priestorov školy a aktuálne platných protipandemických rozhodnutí,
nariadení, usmernení, uznesení ako aj opatrení MŠVVaŠ , ÚVZ SR a Vlády SR. V prípade potreby vzhľadom k hore
uvedenému sú uvedené tel. kontakty na vyučujúcich v žiackych knižkách žiakov a elektronické kontakty na web
stránke školy https://www.zuspiestany.sk/kontakt/ v jednotlivých sekciách hudobný, výtvarný a tanečný odbor.)
2. Vyzývame žiakov a rodičov žiakov, aby sa žiaci naďalej zapájali do dištančného vzdelávania, ústretovo
komunikovali s vyučujúcimi navzájom, rešpektovali platné rozvrhy vyučovania alebo vopred dohodnuté termíny
na komunikáciu formou IKT.
3. Polročné prázdniny plánované na 1.2.2021 sú v školskom roku 2020/2021 zrušené a jarné prázdniny
sa uskutočnia v stanovenom období na základe Sprievodcu školským rokom 2020/2021 vydanom MŠVVaŠ
a termíne v ňom uvedenom pre Trnavský kraj od 1.3. do 5.3.2021. https://www.minedu.sk/sprievodca-skolskym-rokom-20202021/
4. Celkové hodnotenie žiakov za I. polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31.3.2021 z dôvodu
komplexnosti hodnotenia všetkých hlavných, povinných a voliteľných predmetov v ZUŠ za uvedené obdobie aj počas
priebehu dištančného vzdelávania. Všetky následne získané hodnotenia do 31.3.2021 budú zarátané/zaradené
do hodnotenia za I. polrok šk. r. 2020/2021 bez prípadnej povinnosti absolvovať komisionálnu postupovú skúšku.
5. Aj počas priebehu/realizácie/ vzdelávania dištančnou formou je nutné uhrádzať príspevok na štúdium v ZUŠ
v súlade s aktuálne platnou legislatívou (§ 49 Zákona 245/2008 a § 3 VZN 14/2019). Bez úhrad predmetných
príspevkov nie je možná prevádzka a realizácia ani dištančného vzdelávania v ZUŠ.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20210101
https://www.zuspiestany.sk/data/zuspiestany.sk/documents/VZN-skolne-1_1_2020--2019_14-VZN.pdf

Aktuálne platné kategórie a výšku úhrad podľa §3 VZN 14/2019 zriaďovateľa školy nájdete aj na webstránke školy

s uvedením aj čísla účtu pre realizáciu úhrady el. formou v tvare IBAN: SK18 5600 0000 0052 2543 7003
https://www.zuspiestany.sk/data/zuspiestany.sk/documents/Prispevok-na-studium-v-ZUs-I-a-II-polrok-sk_r_2020_2021_1599133615.pdf

6. Zákonný zástupca žiaka a plnoletý žiak môže požiadať o odpustenie alebo zníženie úhrady príspevku na štúdium
podľa §3 ods. 5 a 6 VZN 14/2019 formou písomnej žiadosti s originálom potvrdenia ÚPSVaR doručenej riaditeľovi
školy. V odôvodnených prípadoch je možné formou písomnej žiadosti požiadať riaditeľa školy aj o dočasný odklad
úhrady príspevku na štúdium. https://www.zuspiestany.sk/data/zuspiestany.sk/documents/VZN-skolne-1_1_2020--2019_14-VZN.pdf
7. Prerušenie štúdia žiaka je možné z dôvodu vážnych zdravotných problémov žiaka na základe doručenej žiadosti
s priloženou kópiou vyjadrenia lekára. Riaditeľ školy následne po posúdení žiadosti vydá rozhodnutie o prerušení
štúdia od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola predmetná žiadosť doručená na ucelený mesiac
(mesiace) najdlhšie však na obdobie do konca aktuálneho školského roka t.j. 31. augusta.
https://www.zuspiestany.sk/data/zuspiestany.sk/documents/ziadost-o-prerusenie-formular--kopia.pdf

8. Predčasné ukončenie štúdia žiaka počas II. polroku šk. r. 2020/2021 je možné na základe doručenej žiadosti.
Riaditeľ školy následne po posúdení žiadosti vydá rozhodnutie o predčasnom ukončení štúdia posledným dňom
nasledujúceho mesiaca v ktorom bola predmetná žiadosť doručená v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ o ZUŠ 324/2008.
https://www.zuspiestany.sk/data/zuspiestany.sk/documents/ziadost-o-prerdcasne-ukoncenie-studia-formular--kopia.pdf

9. Doručovanie žiadostí uvedených v bode 6, 7 a 8 je nutné na adresu školy a nie na elokované pracoviská.
Žiadosti musia byť podpísané plnoletým žiakom alebo zákonným zástupcom žiaka s uvedením aj tel. kontaktu/email.
Doručovacia adresa: Základná umelecká škola, Teplická 50, Piešťany 92101, tel.: 0911 275 722, 033 77 251 31
Na uvedenej adrese je možné osobné doručenie do kancelárie riaditeľa alebo vloženie priamo do poštovej schránky.
Elektronicky je možné doručenie čitateľnej a podpísanej kópie žiadosti vrátane príloh ako prílohy mailu na mailovú
adresu zuspn@zuspn.onmicrosoft.com
V Piešťanoch dňa 29.1.2021

Riaditeľ školy: Kamil Vavrinec, DiS. art. v.r.

