ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ZDEŇKA BURIANA, KOPŘIVNICE

ŠKOLNÍ
ZPRAVODAJ

II. pololetí školního roku 2021/2022

Vážení přátelé, vážení rodiče!
V prvním pololetí tohoto školního roku se chod školy vrátil do starých
kolejí a výuka probíhala ve standartním režimu – prezenčně. Některé děti
měly problém s docházkou, poněvadž byly často v karanténě. Ve škole
jsou i nadále dodržována předepsaná hygienická pravidla, týkající se
především stálé dezinfekce všech prostor školy, pravidelného větrání,
ochrany dýchacích cest ve společných prostorách. Od listopadu se ve
škole konají i třídní předehrávky, kterých se za dodržování předepsaných
opatření mohou účastnit i rodiče žáků.
Vstup do školy je i nadále 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. Na podzim jsme se úspěšně účastnili soutěže Múzy Ilji
Hurníka. V prvním pololetí se uskutečnila i dvě soustředění tanečního
oboru a soustředění cimbálového souboru. Na jaře jsou plánována další
soustředění. Taneční obor již připravuje tradiční koncert v KDK, který se
v roce 2020 a 2021 nemohl kvůli epidemii uskutečnit. Bohužel jsme ale
museli zrušit připravovaný Předvánoční koncert v Katolickém domě.
Důvodem byla komplikovaná nařízení pro návštěvníky a také časté
absence z důvodu karantény dětí, které neumožnily intenzivní přípravu
koncertu.
Pro další pololetí připravujeme řadu akcí pro veřejnost a žáci se
připravují i na účast v různých soutěžích. Všechny obory se budou 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.

PŘIPRAVUJEME

Prázdniny během II. pololetí:
4. 2. POLOLETNÍ PRÁZDNINY
7. – 11. 2. JARNÍ PRÁZDNINY
14. – 18. 4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

Z připravovaných akcí
Dny otevřených dveří – pro rodiče s dětmi a MŠ – termín bude upřesněn
23. – 24. 5. - Přijímací zkoušky pro školní rok 2022/2023
Soustředění hudebního a tanečního oboru – termín bude upřesněn
5.5. – Soutěžní přehlídka ZŠ a ZUŠ Svět pohádek, dobrodružství a fantazie –
výstava (vestibul radnice)
6. 5. - JARNÍ KONCERT HUDEBNÍHO OBORU

18. – 19. 5. - TANEČNÍ KONCERTY + VÝCHOVNÉ KONCERTY
Květen – červen - ABSOLVENTSKÉ KONCERTY HUDEBNÍHO OBORU
31. 5. - Výstava absolventů I. a II. stupně (vestibul radnice)
3. 6. - „MÚZY NA FOJTSTVÍ“ vernisáž výstavy výtvarných oborů ZUŠ MSK
3. 6. - Koncert pedagogů ZUŠ MSK v koncertním sále školy

15. 6. - ZÁVĚREČNÝ KONCERT HUDEBNÍHO OBORU v KDK
Pro účast na všech akcích platí nařízení Ministerstva zdravotnictví do odvolání.

NOVINKY:
Hudební obor rozšiřuje nabídku o výuku hry na klarinet a saxofon.
Výtvarný obor rozšiřuje výuku multimédií a využití nových médií ve výuce.

UKÁZKY PRACÍ ŽÁKŮ
VÝTVARNÉHO OBORU
A MULTIMÉDIÍ

Děkujeme všem za podporu a přízeň.
Zdeněk Babinec
Ředitel školy

