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Vážení rodiče, žáci, studenti a přátelé školy!
Počátkem února jsme vydali Školní zpravodaj za I. pololetí školního roku 2020/2021.
Nyní, počátkem května, vydáváme další malý Školní zpravodaj, ve kterém vás chceme
informovat o aktuálním stavu školy a událostech druhého pololetí.
Nové pololetí nepřineslo nic nového. Každý týden sledujeme informace vlády s nadějí,
že epidemie poleví a my budeme moci konečně obnovit prezenční výuku. Od 12.
dubna se po několika měsících rozběhl hudební obor. Téměř 300 žáků se vrátilo
do školy a účastní se prezenční výuky. Jde ale pouze o individuální výuku hry na
nástroj dle původního rozvrhu hodin. Orchestr, soubory,
komorní hra apod. jsou nadále vyučovány v rámci
možností distančně. Podobně i hudební nauka.
V některých případech to přináší žákům problémy.
Pokud hodina jiného předmětu navazuje na individuální
výuku, nestihnou se vrátit domů a připojit se online.
Taneční i výtvarný obor vede nadále výuku distanční
formou. Počátkem tohoto pololetí byly poněkud
upraveny rozvrhy hodin, aby se žáci mohli účastnit
online hodin. Nově mají tyto hodiny úvodní online část,
kdy jsou děti seznamovány s novým učivem, pak mají
prostor pro samostatnou práci a zasláním fotografií
případně videí poskytují svým vyučujícím zpětnou
vazbu. Podle ní pak učitelé připravují další hodinu. U
těchto oborů záleží i na věku žáků, jakou formu distančního vzdělávání učitel zvolí. V
těchto oborech nelze realizovat online celou časovou dotaci, protože větší část hodin
představuje samostatná práce žáků. Pokud učitel nevidí, co žák dělá, nemůže radit a
odstraňovat chyby. Přesto některým více vyhovuje zasílání úkolů a odkazů na výukové
materiály korespondenční formou. Na neveřejných stránkách školy je řada odkazů na
výuková videa našich učitelů, umísťována nejdřív v prostoru našich webových stránek,
ale v současnosti už na youtube. Je to velké množství zajímavého materiálu určeného
pouze našim žákům.
Od 12. 4. 2021 byly navíc povoleny osobní konzultace 1+1 v ostatních oborech. V
případě některých žáků výtvarného oboru je zájem o osobní konzultace, zejména u
multimédií. Pokud je to v časových možnostech učitele, jsou konzultace po dohodě s
rodiči realizovány. Od 10.5. bude povolena výuka i konzultace v počtu 3+1 v jedné
skupině a do 20 osob v případě venkovní výuky nebo konzultací. V případě výuky více
než tří žáků se žáci musí prokázat platným negativním testem nebo čestným
prohlášením rodičů o negativním testu (ne starším 72 hodin).
Všichni zaměstnanci školy, kteří přichází do kontaktu s dětmi, jsou pravidelně testováni
v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021. Žáci
testováni nejsou. Pokud má žák příznaky onemocnění, neposílejte ho, prosím, do
školy. Ve škole jsou dodržována všechna nařízení MŠMT i MZd.
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Škola po celou dobu funguje v běžném
režimu. Provádí se údržba a všechny
běžné činnosti. Zvýšená pozornost se
věnuje důkladnému úklidu a dezinfekci.
Na rozdíl od jiných typů škol si musíme
všechny testy, dezinfekce a respirátory
hradit z vlastních prostředků. Žádná
dotace se na náš typ školy nevztahuje.
Kancelář je v provozu denně podle
vypsaných hodin. Výtvarný obor nabízí
po celou dobu distančního studia
výtvarné pomůcky svým žákům, aby mohli tvořit i v domácích podmínkách. Téměř
polovina žáků této možnosti využívá.
Řada rodičů distanční studium nepovažuje za adekvátní náhradu prezenční výuky.
Také my, pedagogové, neradi vyučujeme distančně. Doba ale vyžaduje, abychom své
znalosti a umění předávali jinou formou a pokud bychom se nepřizpůsobili, škola by
zanikla. Veškeré provozní náklady jsou
hrazeny z úplaty za vzdělávání, jak se říká
školnému. Tím, že se nekonaly některé
akce, jsme v očích veřejnosti něco ušetřili.
Ve skutečnosti ale pronájmy sálů byly vždy
hrazeny ze vstupného. Exkurze a
soustředění zase z různých dotací. Běžný
rozpočet na provoz oborů byl v případě
výtvarného a hudebního oboru vyčerpán
na nákupy notového materiálu, nových
hudebních nástrojů, výtvarných pomůcek
apod. Pouze v případě tanečního oboru se
ušetřilo za nákup dalších rekvizit a šití kostýmů pro koncerty. Tyto prostředky jsme
doplnili o další a v měsíci dubnu došlo k rekonstrukci druhého tanečního sálu, který
získal novou odpruženou podlahu s taneční krytinou Baletizol v hodnotě cca 150.000,Kč. Teď už čeká pouze na tanečnice.
Ačkoli škola zdánlivě není aktivní vůči veřejnosti, přesto se účastní zajímavých akcí,
které oživují její provoz.
Abychom alespoň trochu oživili život ve škole, organizujeme se zahraničními partnery
mezinárodní hudební a výtvarnou soutěž ONLINE. Jen ve výtvarném oboru se z naší
školy zapojilo přes 60 žáků a celkem bylo přijato kolem 300 prací, z toho 80 ze
zahraničí. Ohodnocené práce najdete ve virtuální galerii na webových stránkách naší
školy. Do soutěže se zapojili žáci a studenti z Německa, Itálie, Rakouska a Jižní
Koreje. V těchto dnech mezinárodní porota dokončuje vyhodnocení hudební části
soutěže, do které bylo zasláno také několik set příspěvků.
Naše škola je spoluorganizátorem krajské výtvarné přehlídky ZUŠ Moravskoslezského
kraje, která se uskuteční v květnu rovněž online a o kterou je již dnes velký zájem.
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Před námi jsou přijímací zkoušky pro příští školní rok. Již nyní dochází denně
elektronické přihlášky. Prozatím nelze určit, jakou formou budou přijímací zkoušky
organizovány. Proto platí, že zájemce vyplní elektronickou přihlášku na stránkách naší
školy a je zařazen do seznamu zájemců o studium. Teprve v průběhu května budou
rodiče informováni, jak mají dál postupovat.
Všichni učitelé hodnotí své žáky i
v průběhu
distančního
studia.
Klasifikace žáků na konci školního
roku bude také zohledňovat tento
netradiční způsob vzdělávání. Pokud
žák nereaguje a není možné ho
klasifikovat, je nejprve upozorněn a
může
zaslat
úkoly
alespoň
dohodnutou
formou
(písemně,
fotografii práce, zvukovou nebo video
nahrávku). Pokud učiteli nedodá
podklady, nebude na vysvědčení
hodnocen a nemůže postoupit do dalšího ročníku. V tom případě mohou rodiče
požádat o opakování ročníku.
Do dalšího ročníku budou žáci postupovat na základě dosaženého prospěchu.
Postupové zkoušky v tomto školním roce jsou rozhodnutím ředitele školy zrušeny.
Závěrečné zkoušky absolventů proběhnou bez přítomnosti veřejnosti v koncertním
sále školy s možností videozáznamu, absolventi výtvarného oboru budou vystavovat
své práce tak jako vloni ve virtuální galerii a absolventky tanečního oboru budou mít
možnost nahrát svá vystoupení ve škole i mimo školu.
Podle vývoje počtu nakažených možná již svítá na lepší časy. Nestandartní situace,
do které se umělecké školství ne vlastní vinou dostalo, prověřila skutečný zájem dětí
ale i jejich rodičů o umělecké vzdělání. Pro náš typ školy je důležité, aby děti mohly to,
co se naučí, prezentovat veřejnosti formou výstav, veřejných vystoupení, velkých
koncertů v KDK i školních koncertů, účastnit se soutěží. Předvést své umění rodině,
spolužákům, známým. To pro většinu byla hlavní motivace. Pokud dosud vydrželi a
pokračují ve vzdělávání, je to proto, že všichni věříme, že se výuka co nejdříve vrátí k
normálu.
Děkuji za pochopení a věřím společně s vámi, že tento nepříjemný stav co nejdříve
pomine a my se budeme opět s úsměvem setkávat na koncertech a výstavách!

Za všechny zaměstnance školy
Mgr. Zdeněk Babinec
ředitel školy
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