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Vážení přátelé, vážení rodiče!
S příchodem nového školního roku se chod školy vrátil do starých
kolejí a všichni pevně věříme, že se situace nezhorší a budeme vyučovat
prezenčně po celý školní rok. V naší škole jsou i nadále dodržována
především předepsaná hygienická pravidla, týkající se především stálé
dezinfekce všech prostor školy, pravidelného větrání, ochrany dýchacích
cest ve společných prostorách a co nás nejvíc trápí, omezeného vstupu
rodičů do školy. S výjimkou rodičů žáků přípravných ročníků musí ostatní
využívat pro styk s kanceláří nebo vedením dobu mimo školní vyučování.
Zároveň se ve škole nemohou konat akce pro veřejnost.
Vstup do školy je také zakázán všem, kteří mají příznaky
onemocnění, případně jsou v karanténě. V případě podezření na
onemocnění u žáků budou ihned kontaktováni rodiče a dítě bude umístěno
v izolační místnosti do doby vyzvednutí rodiči.
Mimoškolní akce se za dodržování protiepidemických opatření
mohou konat. Proto již nyní plánujeme nová soustředění, koncerty i
výstavy. Věřím, že v brzké době otevřeme veřejnosti i budovu školy a
budeme se tak setkávat opět na koncertech a dalších akcích v našem
koncertním sále.

Ohlédneme-li se za uplynulým obdobím, na které všichni rádi
zapomeneme, vidíme nejen negativní dopad na školu, ale i posun k novým
formám výuky. Všichni učitelé se naučili používat nové komunikační
platformy, aby co nejlépe zvládli distanční výuku. Prošli řadou kurzů a
škola se vybavila potřebnou technikou. V případě potřeby byl zvolen
základní komunikační platformou Microsoft Teams. Tato platforma je na
školách nejvíce rozšířena, a i u nás se nejvíce osvědčila. V minulém
školním roce byly všem žákům zřízeny školní adresy pro komunikaci a
možnost předávání výukových materiálů. Tyto adresy jim umožnily
bezplatné používání kancelářského balíčku OFFICE 365 po přihlášení na

kterémkoliv počítači. Rovněž učitelé mají zřízeny pro komunikaci s vámi
pracovní adresy s příponou zuszb. Žákovské adresy přestávají být funkční
při odchodu žáka ze školy a při několika měsíčním nepoužívání.
Během doby distančního studia vznikla řada výukových prezentací,
výukových videí a dalších materiálů, které by za běžných podmínek
nespatřily světlo světa. To svědčí o kreativitě umělecky nadaných žáků i
jejich učitelů. Tyto materiály pomohou zpestřit výuku i v dalších letech.
Finanční prostředky, které využíváme na zabezpečení akcí pro
veřejnost, pronájmy, kostýmy a podobně, byly použity na nutné opravy a
modernizaci učeben, dokoupení potřebných nástrojů, notového materiálu
a komunikační techniky. Naši žáci tak mají k dispozici vše, co k výuce
potřebují, včetně příjemného prostředí ve škole.
V současné době se pomalu stabilizuje stav žáků i pedagogického
sboru. Postupně se zpět přihlašují i žáci, kteří se odhlásili z důvodu
nesouhlasu s distančním studiem. Pokles počtu žáků zejména ve
výtvarném a tanečním oboru má přesto vliv na další hospodaření školy i
na úvazky učitelů.
Školní rok se už naplno rozběhl a v říjnu a listopadu proběhnou
soustředění tanečního oboru na Horní Bečvě. Zapojíme se i do soutěže
Múzy Ilji Hurníka, která proběhne v Ostravě již v říjnu. Hudební obor pro
vás připraví předvánoční koncerty ve Štramberku, v Rybí a v Kopřivnici.
Koncert v Kopřivnici proběhne ve středu 15. prosince 2021
v Katolickém domě a již nyní vás všechny srdečně zveme.
V zimních měsících budeme opět spoluorganizátory velké
mezinárodní soutěže pořádané ve spolupráci s CMS Vienna. Hudební
obor se bude opět účastnit soutěží vyhlašovaných pro náš typ škol a
soutěží vyhlašovaných sdružením ZUŠ MÚZA. Na červen připravujeme
krajskou výtvarnou přehlídku ZUŠ v prostorách Fojtství v Kopřivnici a
koncert učitelů ZUŠ u nás ve škole. Po delší pauze opět proběhne
výtvarná soutěž Svět pohádek, dobrodružství a fantazie, věnovaná
odkazu mistra Zdeňka Buriana.

Máme na co navazovat:

Termíny dalších připravovaných akcí upřesníme v příštím Školním
zpravodaji, který vydáme koncem ledna.
Děkujeme všem za podporu a spolupráci v uplynulém období. Bez vašeho
pochopení a spolupráce by to bylo ještě těžší.
Zdeněk Babinec
Ředitel školy

