
 ORGANIZACE VÝUKY 

Vážení zákonní zástupci, 

na základě rozhodnutí Vlády ČR (ze dne 14. dubna 2020) můžeme od 11. května 2020 v ZUŠ Třebíč 

zahájit standardní individuální výuku za osobní přítomnosti žáků v hudebním oboru. Třídní učitelé vás 

budou kontaktovat a domluvíte si s nimi další podrobnosti. 

Od 25. května 2020 bude povolena výuka komorní hry v hudebním oboru za osobní přítomnosti žáků 

pouze do počtu 5 dětí. O dalších podrobnostech opět budete informováni vyučujícími těchto 

předmětů. 

Žák může nastoupit do výuky pouze za předpokladu, že donese zákonným zástupcem podepsané 

čestné prohlášení o zdravotním stavu – dokument bude zveřejněn začátkem května na webu a v iZUŠ. 

Podmínky výuky, zejména hygienické budou upřesňovány dle avizovaných instrukcí MŠMT ČR na 

začátku května. Proto i nadále sledujte, prosím, systém iZUŠ a webové stránky školy www.zus-trebic.cz 

Doprovod dítěte do budovy ZUŠ bude možný pouze jednou dospělou osobou. Žádáme vás, abyste se 

ve vlastním zájmu v budově po dobu výuky dítěte nezdržovali.  

Ostatní kolektivní výuka v hudebním oboru (hudební teorie, soubory, orchestry a pěvecké sbory), 

v literárně-dramatickém, tanečním a výtvarném oboru bude dále až do 30. června 2020 vedena 

distanční formou. Dělení kolektivů na skupinky max. po 5 žácích není z organizačních důvodů možné. 

 

 Absolventi ZUŠ – všechny obory 

Žákům, kteří v letošním školním roce končí studium I. stupně, II. stupně a studium pro dospělé, bude 

umožněna, z důvodu zdárného absolvování studia, osobní přítomnost ve výuce dle následujícího 

rozpisu. 

Absolventi HO a LDO – výuka za osobní přítomnosti od 11. května 2020 

Absolventi TO a VO – výuka za osobní přítomnosti ve skupinách do 5 žáků od 25. května 2020 

 Postupové a závěrečné zkoušky 

Rozhodnutím ředitele školy se pro školní rok 2019/2020 postupové a závěrečné zkoušky ruší.  

 Přijímací zkoušky 

Proběhnou v týdnu 1. – 5. června 2020. Uchazeči budou prostřednictvím emailu pozvaní na konkrétní 

termín.  

 Plánované kulturní akce ZUŠ  

Všechny tyto akce jsou až do 30. června 2020 zrušeny. 

 Klasifikace 

MŠMT ČR doporučuje v klasifikaci za 2. pololetí vycházet ze studijních výsledků žáka v 1. pololetí a dále 

vycházet ze spolupráce z distanční výuky. Protože jsme si však vědomi, že ne vždy a u všech žáků byla 

možná distanční výuka v plném rozsahu (nedostatečné technické vybavení, pobyt mimo bydliště 

apod.), v klasifikaci na toto budeme brát zřetel. 

http://www.zus-trebic.cz/


Vážení rodiče a milí žáci, 

velmi nás mrzí, že nebudeme moci zrealizovat plnohodnotný návrat všech žáků do standardní výuky. 

Avšak je v zájmu nás všech, aby se situace s pandemií co nejdříve stabilizovala. Věříme, že výše 

uvedenými opatřeními k tomu přispějeme. 

Všem vám moc děkujeme, že jste se dosud snažili ve spolupráci s našimi pedagogy pokračovat po 

uzavření všech škol ve výuce alespoň distanční formou.  

Vás, kteří v distanční formě vzdělávání budete pokračovat až do konce školního roku, prosíme  

o trpělivost a maximální spolupráci, samozřejmě s ohledem na povinnosti vašich dětí v ZŠ, SŠ a VŠ  

a s ohledem na vaši stávající rodinnou situaci.  

Vedení ZUŠ 

 

 

 

 

 


