
Vážení a milí rodiče,  

nastává opět situace, které jsme se už dočkat nechtěli, a přesto jsme v ní zase uvízli… Nezbývá 

tedy, než se chopit dostupných prostředků a pokusit se nařízené vládní opatření respektovat a 

nastavit pro nejbližší týdny naši spolupráci tak, abychom toto období zvládli bez větších 

problémů a ztrát. 

Ráda bych Vám sdělila, že se naše výuka bude uskutečňovat online. To je pro nás - a věříme, 

že i pro Vás a Vaše děti - to nejdůležitější - prostě ZUŠka bude…   

Jak již víte, od 5. 10. budeme vyučovat formou distančního vzdělávání, které jsme se rozhodli 

realizovat prostřednictvím GOOGLE CLASSROOM, GOOGLE MEET, SKYPE, a to dle 

stanovených rozvrhů pro tento školní rok. Z důvodu zachování funkčnosti chodu výuky je nutné 

zachovat tyto rozvrhy, protože jsou vzájemně propojené všechny čtyři obory, které na naší škole 

vyučujeme a mnozí žáci studují např. i ve třech z nich. Z toho vyplývá, že nelze s rozvrhy hýbat, 

navíc mají Vaše děti i jiné aktivity a pokud budou zachovány alespoň některé z nich, neradi 

bychom je našimi změnami jakkoli ovlivnili. 

Přála bych si pro nás i pro Vás a Vaše děti, abychom si navzájem porozuměli a vnímali tento 

čas jako prostor pro nelezení nových způsobů a metod. Naši výuku vám tímto nabízíme, ale 

nemůžeme ji nařizovat. Přesto věříme, že se naše práce a aktivita setká s pozitivní odezvou a 

budeme se – byť přes počítačové kamery a monitory – setkávat i v příštích několika týdnech. 

Nehledejme, prosím, důvody proč to či ono nejde, snažme se všichni nalézt způsoby, aby se 

nám spolupráce dařila. 

V případě, že se Vám nebude dařit zapojit Vaše dítě z jakéhokoli důvodu do výuky hromadných 

předmětů, prosím, spojte se s vyučujícími těchto předmětů prostřednictvím emailu. V prostředí 

GOOGLE CASSROOM bude po každé vyučovací hodině zveřejněna probraná látka a případně 

zadaná domácí práce. 

Záložní plán na změnu rozvrhů zejména u mladších dětí máme také, ale výuka by pak probíhala 

ve večerních hodinách, což bude klást větší nároky na soustředění dětí a to bychom zejména  

u nejmladších dětí nechtěli. Pokud však nebude udržení výuky hudební teorie v brzkých 

odpoledních hodinách většinově možné, přistoupíme v druhém týdnu ke změně rozvrhů.  

Výuka a realizace připojení se k hodinám jednotlivých oborů bude popsána níže. 

 

Děkuji Vám za trpělivost a za zájem o výuku uměleckých předmětů v naší škole i v této složité 

situaci. Vašeho zájmu si velmi vážíme a věřte, že se snažíme vytvořit maximálně kvalitní 

podmínky pro realizaci distanční formy výuky. 

 

 

G. Vraspírová Vorbová, ředitelka školy 

V Poličce, 2. 10. 2020 

  



HUDEBNÍ OBOR – individuální výuka hry na nástroj, sólový zpěv 

Každý žák má vytvořenu svoji vlastní emailovou adresu v doméně zusbmpolicka.cz dle 

následujícího vzoru:  

Např. žák JANA NOVÁKOVÁ: 

Emailová adresa: j.novakova@zusbmpolicka.cz 

Heslo: hudebninauka 

První přihlášení pro žáky předmětu Veselé notičky a 1. – 5. ročníků Hudební nauky viz 

instruktážní video v příloze.  

Tato email. adresa slouží nejen pro připojení k online výuce hudebně teoretických předmětů, 

ale také pro výuku hry na nástroj/zpěv přes GOOGLE MEET. Na váš nově vytvořený email 

obdržíte odkaz na online rozhovor od Vašeho vyučujícího. 

Předmět Praktický muzikant – probíhá především formou studia partů – v našich silách 

není možné zrealizovat online výuku souborů či pěveckého sboru. V hodině bude pedagog 

online – lze pracovat na partech s žáky jednotlivě – žáci obdrží od vyučujícího odkaz na 

GOOGLE MEET 

 

TANEČNÍ OBOR 

Každý žák má vytvořenu svoji vlastní emailovou adresu v doméně zusbmpolicka.cz dle 

následujícího vzoru:  

Např. žák JANA NOVÁKOVÁ: 

Emailová adresa: j.novakova@zusbmpolicka.cz 

Heslo: tanecniobor 

První přihlášení pro žáky tohoto oboru - viz instruktážní video v příloze.  

 

VÝTVARNÝ OBOR 

Každý žák má vytvořenu svoji vlastní emailovou adresu v doméně zusbmpolicka.cz dle 

následujícího vzoru:  

Např. žák JANA NOVÁKOVÁ: 

Emailová adresa: j.novakova@zusbmpolicka.cz 

Heslo: vytvarnyobor 

První přihlášení pro žáky tohoto oboru - viz instruktážní video v příloze.  
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LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 

Každý žák má vytvořenu svoji vlastní emailovou adresu v doméně zusbmpolicka.cz dle 

následujícího vzoru:  

Např. žák JANA NOVÁKOVÁ: 

Emailová adresa: j.novakova@zusbmpolicka.cz 

Heslo: dramatickyobor 

První přihlášení pro žáky tohoto oboru - viz instruktážní video v příloze.  

 

UPOZORNĚNÍ PRO ŽÁKY STUDUJÍCÍ VÍCE OBORŮ NAŠÍ ŠKOLY 

V případě, že žák navštěvuje více oborů školy, má pouze jednu emailovou adresu a platí pro 

něj heslo dle níže uvedeného řazení oborů (pokud např. navštěvuje taneční obor a literárně 

dramatický obor, heslo je "tanecniobor" atd., pokud je to HO, TO a VO, heslo je 

"hudebninauka" a pod.) 

1) Heslo pro žáky HN: hudebninauka  

2) Heslo pro žáky TO: tanecniobor  

3) Heslo pro žáky VO: vytvarnyobor  

4) Heslo pro žáky LDO: dramatickyobor 

 

Odkaz na instruktážní video: ZDE 
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