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ZUŠ BOJKOVICE - NÁVRH K ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY V OBDOBÍ NOUZOVÉHO STAVU.
Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu ze dne 12. 03. 2020 se týká také zákazu osobní přítomnosti žáků při
vzdělávání ve školách, nikoli zrušení vzdělávání. Kolektiv ZUŠ Bojkovice připravuje distanční vzdělávání žáků, tzn.
vzdělávání na dálku, které bude probíhat od středy 18. 03. 2020. Toto opatření platí do odvolání.

Individuální výuka v hudebním oboru
V hudebním oboru představuje výuka na dálku např. videohovory přes Skype nebo konzultace prostřednictvím videí
apod.
Rozvrh hodin distančního vzdělávání bude odpovídat rozvrhu hodin prezenčního vzdělávání v ZUŠ, v odůvodněných
případech po domluvě se zákonným zástupcem lze vyučovací hodinu přesunout na jiný termín. Pokud se žák nezúčastní
domluvené formy výuky, zákonný zástupce omluví žáka doložitelnou formou omluvy (doporučena omluvenka přes
aplikaci Klasifikace ZUŠ, k níž obdrželi všichni zákonní zástupci přístup). Od středy 18. 03. 2020 bude každá vyučovací
hodina řádně zapsána v třídní knize. V případě, že zákonný zástupce neprojeví zájem o distanční formu vzdělávání,
omluví žáka z výuky.
Je zakázáno poskytovat vzdělávání formou návštěvy. Nepřipouští se jak návštěva pedagoga u žáka, tak návštěva žáka
u pedagoga.
Úplata za vzdělávání (školné) se nevrací.
Učitelé seznámí telefonicky nebo elektronickou poštou s těmito informacemi zákonné zástupce svých žáků a dohodnou
se na používání konkrétního komunikačního kanálu.

Výuka v kolektivních předmětech a oborech (Hudební přípravka, Pěvecká průprava, Základy zpěvu a
rytmiky, Hudební nauka, Sborový zpěv, Taneční obor, Výtvarný obor, Literárně-dramatický obor)
V kolektivních oborech probíhá výuka na dálku na základě zadání, vypracování a vyhodnocení týdenních domácích
úkolů a na základě individuálních konzultací s žáky s využitím e-mailové komunikace, telefonních hovorů a chatu na
Skype, případně formou videolekcí – to vše dle domluvy s vyučujícím předmětu či oboru. Tato týdenní látka bude
zapsána v třídní knize.

Výuka v předmětech Skupinové praxe – Komorní soubor /dua, tria a menší soubory/, Školní kapela, Školní
dechová kapela, Školní lidová muzika a Pěvecký sbor – neprobíhá, a bude do jisté míry nahrazena později
formou skupinového soustředění a příprav na vystoupení v závěru školního roku.

DĚKUJEME RODIČŮM ZA SPOLUPRÁCI PŘI ZPROVOZNĚNÍ TÉTO FORMY VZDĚLÁVÁNÍ. BUDEME SE SNAŽIT LEKCE A
ÚKOLY PŘIPRAVOVAT TAK, ABY RODIČE NEZATĚŽOVALY A ŽÁKY UDRŽELY V AKTIVITĚ A ZÁJMU 

V Bojkovicích, 16. března 2020

Vedení a kolektiv pedagogů ZUŠ Bojkovice

