Výuka hudební teorie – elektronický zápis - informace
Zápis do výuky hudební teorie ZUŠ Třebíč bude i ve školním roce 2022/2023 probíhat přes
elektronický rezervační systém. Do systému je třeba se registrovat, což platí pro nové žáky.
Žáci, respektive jejich zákonní zástupci, kteří systém již využili ve školním roce 2021/2022, se
registrovat do systému nemusí. Pokud však zapomněli přihlašovací heslo, mohou si v
rezervačním systému vyžádat jeho zaslání pomocí odkazu “Ztratili jste heslo?” (ten najdou po
kliku na tlačítko +PŘIHLÁSIT). Heslo jim bude zaslané na email, kterým se do systému
registrovali.
Odkaz na systém s uživatelským návodem a definitivním rozvrhem bude zveřejněn na
webových stránkách školy 22. srpna 2022 v 10:00 hod. Od tohoto data se můžete do systému
registrovat nebo si vyžádat nové registrační údaje.
Pro úspěšnou registraci do systému je třeba zadat tyto údaje:
• Jméno a příjmení zákonného zástupce (rodiče)
• Telefon na zákonného zástupce (rodiče)
• Email na zákonného zástupce (ideálně stejný, který jste uvedli v přihlášce žáka do ZUŠ)
• Heslo do systému – zvolí si sám zákonný zástupce, tímto heslem se bude do systému
přihlašovat
Po odeslání registračních údajů dostanete na Vámi zadaný email potvrzení o registraci a
budete vyzváni, abyste registraci potvrdili kliknutím na odkaz v emailu. Pokud email s registrací
neobdržíte do 15 minut, zkontrolujte, prosím, spamovou složku.
Po registraci se přihlásíte do systému a přidáte všechny děti, které chcete do výuky hudební
teorie hlásit, a to prostřednictvím tlačítka moje rezervace a tlačítka děti. Zde zadáte jméno a
příjmení dítěte, datum narození a všechna studijní zaměření, která dítě v hudebním oboru
navštěvuje a jejich ročníky. V tuto chvíli jste připraveni na zápis.
Samotný zápis Vámi vybraných termínů bude možný od čtvrtka 1. září 2022 od 19:00 hodin.
Zvolené termíny lze měnit až do neděle 18. září 2022.
Zápis provedete tak, že po přihlášení do systému (email a heslo) si zvolíte budovu (každá
budova je v samostatné záložce), kde bude vaše dítě (děti) hudební teorii navštěvovat, zde
kliknete na vybraný termín výuky, zvolíte všechny děti, které chcete do výuky zapsat a kterým
jste před samotným zápisem vytvořili účet a potvrdíte tlačítkem rezervovat.
V případě více studijních zaměření žáka – např. hra na klavír (2. ročník) a sólový zpěv (4. roč.)
volte v rozvrhu vždy termín nejvyššího ročníku hudební teorie – v tomto případě tedy 4. ročník.
Každý termín výuky počítá s maximálním počtem 15 žáků. Možnost zapsat se jako náhradník
ještě do dalšího termínu je pro školní rok 2022/2023 zrušena.
Prosíme vás o maximální spolupráci a pečlivé zadávání požadovaných údajů. Je také třeba si
přesně pamatovat zapsaný termín hudební teorie pro domluvu dalších předmětů v ZUŠ. Jedině
tak nám všem systém umožní komfortnější začátek školního roku. Děkujeme.
Kontaktní email pro případné dotazy: janata@zus-trebic.cz

