ZUŠ TEPLICE

TEXT INFORMUJE RODIČE ŽÁKŮ UČ. PAVLISE O ZMĚNĚ MÍSTA VZDĚLÁVÁNÍ
PO DOBU REKONSTRUKCE BUDOVY CHELČICKÉHO.
Teplice 10. 11. 2022

Vážení rodiče, milí žáci,
jistě jste si všimli, že budova naší školy v Chelčického ulici právě prochází rekonstrukcí. Jsme rádi, že
zřizovatel školy (Ústecký kraj) touto investiční akcí zabezpečuje technický stav naší historické budovy.
Těšíme se, až bude naše opravená škola v plné síle připravena k výuce našich žáků, včetně
modernizovaného koncertního sálu.
Nicméně nyní máme mnohá omezení, která musíme společně s Vaší pomocí zvládnout. Kromě
současně uzavřených prostor přibude od úterý 22. listopadu 2022 přesun výuky pana uč. Matouše
Pavlise ze třídy 003 (Chelčického) do třídy 118 v Kapelní ulici. V pondělí 21. listopadu výuka HN a PHV
odpadá.
V Kapelní ulici máme naši druhou budovu, ve které někteří ze žáků již nyní navštěvují jiné předměty
(vyučují se zde všechny obory školy). Přístup do budovy je přes čip, který Vám na základě Vašeho
požadavku (sdělte svému učiteli / panu Pavlisovi) bezplatně zapůjčíme. Pan učitel si zároveň na začátku
každé hodiny žáky u vchodu převezme a následně je po výuce odvede zpět. Při pozdním příchodu lze
zaklepat na okno vpravo vedle vchodu, paní učitelka Vám ráda otevře.
Nevím, jak dlouho bude tento přesun výuky trvat, ale jistě minimálně tři měsíce. Vím, že někteří žáci
mají navázanou výuku hry na nástroj / zpěvu na výuku hudební nauky, a proto budu rád za Vaši zpětnou
vazbu. Jsem ochoten zajistit i dohled na přechod mezi budovami, případně budu rád i za spolupráci
Vás, rodičů. Potřebuji o požadavku pomoci při přesunu ale předem vědět, napište mi, prosím.
Další možností je on-line výuka. Naše škola je zapojena do projektu MŠMT (Pokusné ověřování
kombinované výuky). Po přihlášení do projektu může žák navštěvovat hudební nauku on-line. Buď
v samostatné hodině (úterý od 17.40 hodin), případně je pan Pavlis ochoten on-line výuku realizovat
i paralelně s prezenční výukou. Myslím, že se jedná o možnost, kdy lze on-line výuku využít smysluplně
a zároveň vhodně řešit aktuální mimořádnou situaci.

Vážení rodiče, předem Vám děkuji za pochopení i za spolupráci.
V případě potřeby Vám jsem k dispozici na e-mailu reditel@zusteplice.cz, případně i na telefonním čísle
778 402 918. Od tohoto pátku můžete využít i „Otevřenou ředitelnu“, kam mi můžete on-line zavolat
mezi 16.00-16.30 hodin (odkaz je na webu školy / sekce O škole / Kontakt; není nutné nic instalovat).

S pozdravem
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