Od 23.3.2020 začíná v ZUŠ Zbiroh platit tzv. distanční výuka přes sociální sítě a komunikace přes již
stávající systém iZUŠ. Žádáme proto zákonné zástupce, kteří ještě nemají přístupové kódy do iZUŠ,
aby si o ně požádali (mail s žádostí zašlete na zus@zbiroh.cz)

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA– dle dohody pedagoga se zákonnými zástupci, zašle žák nebo zákonný
zástupce 1x týdně svému vyučujícímu nahrávku (video) své domácí přípravy (práce) a pedagog
formou zprávy, videa nebo e-mailem práci zhodnotí, popřípadě zadá novou látku.
HUDEBNÍ NAUKA– na webových stránkách je formou odkazu průběžně ukládána látka
k procvičování.
SBOROVÝ ZPĚV– viz webové stránky školy sekce Pěvecké sbory ( Přípravný pěvecký sbor Mušky;
Pěvecký sbor Zbirožáček ).
ORCHESTR– žáci a pedagogové jsou v kontaktu přes sociální síť Messenger (skupina). Žáci
samostudiem nadále pracují na zadaných partech, k dispozici mají zvukové nahrávky aranží všech
písní.
VÝTVARNÝ OBOR– viz webové stránky- zadání úkolu tvořit „Deník“ (texty, malby, kresby). Tato
práce bude sloužit jako portfolio žáků při návratu do běžné výuky.
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR– na základě zaslaného e-mailu od pí. uč. A. Hybnerové budou žáci
pracovat na zadaných úkolech………Žák nebo zákonný zástupce zašle 1x za měsíc nahrávku (video)
domácí práce zpět paní učitelce a ta zašle připomínky (zpětnou vazbu) mailem nebo přes sociální
sítě.
TANEČNÍ OBOR– viz webové stránky školy sekce Taneční obor

Žáci po dobu distančního studia nebudou klasifikováni, pedagog pouze v závěru školního roku
přihlédne v hodnocení k projevené aktivitě.
V případě, že zletilý žák nebo zákonný zástupce odmítne tento způsob výuky (spolupráce), bude
škola považovat toto odmítnutí za omluvenou nepřítomnost při výuce.
Pokud z jakýchkoliv důvodů nebude mít jedna či druhá strana možnost připojení k internetu, bude
tato situace respektována. Obě strany se budou informovat pomocí telefonu (SMS).
Ohledně plánovaných akcí, koncertů a absolutoriísledujte prosím naše webové stránky, informace
budou aktualizovány po otevření škol.
ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021– bude probíhat jako doposud elektronickou
formou. Zákonní zástupci vyplní a odešlou přes portál iZUŠ elektronickou přihlášku do 9.6.2020.
V případě, že by školy byly uzavřeny ještě i v červnu, proběhne zápis bez účasti dětí v termínu
10.6.2020 od 13.00-17.00 a talentová zkouška se uskuteční v náhradním termínu (poslední týden
v srpnu).

