Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373,
příspěvková organizace

Informace pro žáky a studenty, kteří se neúčastnili distanční
výuky, neodevzdali zadanou práci.
Podle zákona č. 561/2004 v pozdějším znění (školský zákon) je distanční výuka pro žáky
studenty povinná, stejně jako docházka do školy mimo distanční výuku (je to odlišné oproti
jarnímu období, všichni na to byli několikrát upozorněni).
Přestože téměř všichni měli technické možnosti pro připojení na internet a plnění zadaných
úkolů dobré podmínky (bylo zjištěno na začátku školního roku 2020/2021 dotazníkem), někteří
žáci se výuky distančním způsobem neúčastnili, zadanou práci neodevzdali. Podle zákona se
jedná o neomluvnou absenci. Ve většině případů podle školního řádu znamená vysoký počet
neomluvených hodin (mimo doby nemoci, karantény) snížený stupeň z chování, možnost
podmíněného vyloučení až vyloučení ze studia.
DISTANČNÍ VÝUKA NEBYLA DOBOU PRÁZDNIN!!!!!
Vedení školy chce ještě udělat vstřícný krok a nabídnout takovým žákům možnost dodání
prací do 8. 1. 2021. To je ale opravdu poslední termín pro splnění požadavků z doby
distanční výuky. Pokud v týdnu od 4. 1. do 8. 1. 2021 bude podle epidemiologické situace
vyhlášen stupeň tzv. „Psa“, kdy žákům nebude umožněna prezenční výuka, musí se spojit
s vyučujícími a domluvit se na způsobu předání chybějících vypracovaných úkolů.
Pokud ani v této době nebudou splněny podmínky klasifikace v 1. pololetí tohoto školního
roku, bude se žákem (u nezletilých i se zákonnými zástupci a OSPODem) zahájeno řízení
ohledně neomluvených hodin.
Ještě před zahájením distanční výuky byli žáci a studenti upozorňování na povinnost ze zákona
se takové výuky účastnit. Bohužel, celá řada žáků to nevzala na vědomí a nedomyslela důsledky
svého jednání.
Prosíme i rodiče, aby zkontrolovali, zda jejich syn nebo dcera mají vše v pořádku.
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