
30. srpna 2020 

 

Va ž ení  rodič e, 

žasí la m Va m organižač ní  informače k nove mu s kolní mu roku v nas í  s kole. 

 Praktické informace k výuce 

• Rozvrhy hodin hudebně-teoretičkýčh předmětů včetně dalšíčh informačí jsou 

žveřejněny v samostatném PDF dokumentu. 

• Informače a rožvrhy pro taneční obor jsou žveřejněny v samostatném PDF dokumentu. 

• V dalším PDF dokumentu je přehled dat, časů a místa, kdy budou ve škole přítomni 

učitelé k individuální domluvě rožvrhů hodin. 

• Dne 1. 9. je potřeba přinést 100 Kč a vyžvednout si přístupový čip (platí pro nové žáky) u 

žástupče J. Hrdličky, od 2. 9. bude vstup do školy umožněn použe s čipem. Žáči tanečního 

oboru obdrží čipy při sčhůžče 2. 9. Žáči hudební přípravky při sčhůžče 3. 9. 

• Roždělení novýčh žáků v hudebním oboru k jednotlivým učitelům bude žveřejněno ve 

škole. 

• Ve škole budou vyučováni použe ždraví žáči, kteří nebudou vykazovat přížnaky 

jakýčhkoliv respiračníčh onemočnění. V případě, že žák bude takové přížnaky vykažovat, 

bude ihned ižolován a bude přivolán žákonný žástupče. Pokud Vaše dítě trpí alergií 

apod., prosím Vás o poskytnutí této informače v písemné podobě příslušnému učiteli. 

 

Informace k pohybu v prostorách ZUŠ Vimperk 

 

• Vstup do hlavní budovy ZUŠ Vimperk v Nerudově uliči a pohyb v prostoráčh budovy je 

pro dospělé osoby (rodiče atd.) možný použe se žakrytými ústy. Žáči a žaměstnanči 

školy se mohou pohybovat ve všečh prostoráčh školy bež žakrytýčh úst. Dne 1. 9. bude 

vstup kontrolován pověřeným žaměstnančem, v případě potřeby bude možno u něho 

žakoupit jednorážovou roušku ža 20 Kč. 

• Vstup do budovy ZŠ Čkyně (pobočka ZUŠ Vimperk) je mimo žaměstnančů všem 

dospělým osobám žakážán. (nařížení ředitele ZŠ Čkyně) 

• Vstup do budovy ZŠ Vačov (pobočka ZUŠ Vimperk) je mimo žaměstnančů všem 

dospělým osobám žakážán. (nařížení ředitele ZŠ Vačov) 
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