
 

 

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, milí žáci,   
krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 se na území celé České republiky  

 
od 12. 10. do 25. 10. 2020  

omezuje provoz ZUŠ tak, že se:  
  

 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v ZUŠ  
s výjimkou individuální výuky v ZUŠ (tj. jeden učitel a jeden žák v jedné místnosti).  

Tato výjimka neplatí pro individuální výuku Sólového zpěvu. Tato výuka pokračuje distančním 
způsobem formou hodin on-line (MS Teams, WhatsApp, apod.).  

  
  

HUDEBNÍ OBOR  
Individuální výuka  
Umožněna je pouze individuální výuka (1 učitel/1 žáka).  
Tato výjimka neplatí pro individuální výuku zpěvu. Výuka zpěvu pokračuje distančním způsobem 
formou hodin on-line (MS Teams, WhatsApp, apod.).  
  
Skupinová výuka (snížené školné) 
Skupinová výuka bude po domluvě s rodiči a žáky realizována ve dvou režimech:  

• ve vyučovací hodině bude jeden žák 45 minut, hodina bude probíhat 1x za 2 týdny  
• vyučovací hodina bude rozdělena na polovinu, žáci ve skupince budou vyučování 
 samostatně 22.5 minuty  
• výběr režimu určí pedagog vyučovaného předmětu  
• v nejbližších dnech vás budou kontaktovat jednotliví pedagogové školy za účelem domluvy 
 výuky.   

Pokud žáci nevyužijí individuálního vyučování ve škole (z důvodu karantény, obavy o své zdraví apod.) 
bude jim umožněno pokračovat v distanční výuce pouze formou online 
hodin (ruší se offline konzultace, posílání nahrávek apod.)  
  
Hudební nauky – Teorie v praxi, sbory, soubory, orchestry, kolektivní výuka hudebního oboru  
Výuka těchto předmětů bude v době uzavření školy přerušena. Pedagogové připraví podklady 
pro projektové dny, které budeme realizovat po uvolnění opatření.  
  
  

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR  
LDO – kolektivní výuka – bude probíhat distančně formou online hodin  
LDO – skupinová výuka – je možné rozdělit skupiny a individuálně vyučovat za striktního dodržení 
pravidla 1 žák v učebně  
V nejbližších dnech Vás budou kontaktovat jednotliví pedagogové školy za účelem domluvy výuky.   
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Pokud žáci nevyužijí individuálního vyučování ve škole (z důvodu karantény, obavy o své zdraví apod.) 
bude jim umožněno pokračovat v distanční výuce pouze formou online 
hodin (ruší se offline konzultace, posílání nahrávek apod.)  
  
  

TANEČNÍ OBOR  
TO – kolektivní výuka – bude probíhat distančně formou online hodin  
  
 

VÝTVARNÝ OBOR  
VO – kolektivní výuka – bude probíhat prezenčně formou individuálních konzultací 1x25 minut 
co 2 týdny. Rozpis individuálních konzultací vám, rodičům žáků, zašleme emailem.  
Pokud žáci nevyužijí individuálního vyučování ve škole (z důvodu karantény, obavy o své zdraví 
apod.) bude jim výuka omluvena.  
  
  
 

Žádáme rodiče a žáky, aby při všech osobních kontaktech se zaměstnanci školy byla dodržována 
všechna doporučená hygienická pravidla a důsledné používání roušek, respirátorů nebo štítů.  
  
  
Veškeré informace budou průběžně aktualizovány na webových stránkách 
školy, Facebookovém profilu školy a Instagramu školy.   
V případě potřeby kontaktujte, prosím, vedení školy na emailové adrese: zusopava@zusopava.cz.  
  
Děkujeme vám všem za spolupráci.  
  
V Opavě dne 9. 10. 2020.  
 
MgA. Lukáš Poledna, Ph.D.    
ředitel školy   
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