POKYNY PRE RODIČOV A ŽIAKOV PRI ZÁPISE NA ZUŠ J. L. BELLU
ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Vážení rodičia, milí študenti,
pomaly otvoríme nový školský rok 2020/2021, ktorý bude určite iný ako roky predchádzajúce.
Situácia, ktorá je vo svete neobchádza ani nás, preto sa budeme opäť riadiť pokynmi ÚVZ SR.
Na výchovno-vzdelávací proces na školách budú kladené zvýšené hygienicko - preventívne
opatrenia.

Na škole okrem zápisu budú od 2. 9. – 3. 9. 2020 prebiehať aj prijímacie skúšky. Prosím
rodičov a starších žiakov, aby sa riadili nasledovnými pokynmi:
Do budovy budeme vpúšťať rodičov a žiakov postupne, aby sa nevytvárali zbytočné
skupiny pred triedami – organizovať Vás bude pán školník.
Poprosím o dodržanie hygienických opatrení – Rúško, dezinfekcia rúk.

ZADELIŤ ROZVRH JE NUTNÉ OSOBNE VO VŠETKÝCH ODBOROCH

HUDOBNÝ ODBOR (Hodžova ulica)
1. Žiaci, ktorí už navštevovali ZUŠ majú vytvorené skupiny v predmete Hudobná
náuka (nástenka na dvore, v prípade zlého počasia v budove školy pri riaditeľni)
Pri zadeľovaní rozvrhu postupujete ako po minulé školské roky.
2. Noví žiaci, ktorí poslali e-prihlášku sú už zadelení aj na nástroj aj do Hudobnej
náuky (prosím najskôr si pozrite zadelenie HN a potom choďte na nástroj).
Prijímaciu skúšku robíte v triede u svojho pedagóga.
3. Noví žiaci, ktorí neposlali e-prihlášku prídu do kancelárie zástupcov.
Pri zápise do budovy s dieťaťom vstupuje len jeden zákonný zástupca.
Predpokladáme, že zápis žiakov bude až do 4. 9. 2020, takže výchovno-vzdelávací proces
začne v individuálnom vyučovaní podľa rozvrhu 7. 9. 2020.
Pri nástupe na vyučovanie treba odovzdať vyplnený Dotazník a Čestné prehlásenie.
V predmetoch Hudobná náuka, Zborový spev, Orchester na základe odporúčania ÚVZ SR
a vzhľadom na epidemiologickú situáciu v SR výchovno-vzdelávací proces začne podľa
rozvrhu 14. 9. 2020

TANEČNÝ ODBOR (Hodžova ulica)
VÝTVARNÝ ODBOR, LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR (Pišútová ulica)
Všetci žiaci aj noví sa zadelia podľa pokynov pedagógov. V kolektívnom vyučovaní
budeme zaraďovať žiakov do skupín a zadeľovať rozvrh pravdepodobne do 11. 9. 2020. Na
základe odporúčania ÚVZ SR a vzhľadom na epidemiologickú situáciu v SR v kolektívnom
vyučovaní výchovno-vzdelávací proces začne podľa rozvrhu 14. 9. 2020

Vážení rodičia, prosím Vás o trpezlivosť a pochopenie pri zápise a zadeľovaní
rozvrhu Vašich detí na našu ZUŠ J. L. Bellu.

V tomto školskom roku 2020/2021 našej ZUŠ môžete odovzdať aj vzdelávacie
poukazy, ktoré sa budú dať využiť na organizačný chod školy, nedajú sa však použiť na
zaplatenie školného. Poukazy Vaše deti dostanú v kmeňových školách. Vopred ďakujeme za
podporu.

Milí rodičia, ak ste sa rozhodli, že Vaše dieťa nebude pokračovať v štúdii na našej
ZUŠ poprosím Vás, aby ste to dali obratom vedieť ich triednym učiteľom.

Ďakujem Vám za ústretovosť.

Liptovský Mikuláš
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