
Prezenční výuka ZUŠ Borovany od 12. dubna 2021 

 

Vážení rodiče, milí žáci 

 

Na základě rozhodnutí vlády a MŠMT ČR je od pondělí 12. dubna povolena osobní 

přítomnost žáků v ZUŠ, zatím však pouze v individuální výuce, kde se setká 1 žák a 

1 učitel. V naší škole zahájíme prezenční výuku v hudebním oboru (hra na nástroj). 

Prezenční výuka sólového zpěvu je povolena, ale na hodinách se nesmí zpívat - v 

týdnu od 12.4. žáci navštíví své vyučující zpěvu a dohodnou se na formě výuky 

(kombinace konzultací a rozvíjení intonace atd. v budově školy a případná distanční 

výuka). 

V kolektivních předmětech Přípravné studium, HN, hudební seminář... apod. 

pokračujeme v distanční formě. Lze si však s učiteli dohodnout individuální 

konzultaci. 

 

Informace k testování a bezpečnosti - řídíme se vládními nařízeními: 

Žáci se v ZUŠ netestují! 

Antigenní testování 1x týdně – všichni zaměstnanci školy. 

Respirátor FFP2 (apod.) a odstupy – učitelé, zaměstnanci, žáci. 

Mytí a desinfekce rukou po vstupu do školy – prosíme všechny žáky o dodržování. 

Nemocné děti do výuky neposílejte. Chraňme se navzájem.  

Vstup do budov školy „cizím“ osobám zatím není povolen. 

 

Pro aktuální informace se můžete obracet na třídní učitele nebo na ředitele ZUŠ - tel. 

774 721 402. 

Děláme maximum pro bezpečné otevření školy při dodržení všech předpisů a 

omlouváme se za případné komplikace, které se budeme snažit ihned řešit. ZUŠ 

např. do dnešního dne neobdržely manuál k otevření (tak jako jiné typy škol), první 

závaznější částečné pokyny jsme obdrželi do datových schránek během čtvrtka 

8.4.  ... A jen díky velkému nasazení zaměstnanců a mimořádné podpoře našeho 

zřizovatele (Město Borovany)  jsme byli schopni v pátek v noci oznámit na našem 

webu, že pondělní výuku zvládneme zajistit dle všech požadavků. 
 

Rád bych Vám všem poděkoval za trpělivost a spolupráci při zajištění distanční výuky 

a všem bych nám moc přál, abychom se mohli při muzicírování scházet již v 

tradičním režimu. 

 

S přáním všeho dobrého K. Ochozka 


