
Vážení rodičia, žiaci a tanečníci,

nikto z nás to nechcel, ale žiaľ predsa došlo k tejto situácií... Od 12.10. je skupinová výuka na 
všetkých ZUŠ-kách zrušená až do odvolania. My sa však nechceme odmlčať a sme presvedční, že  
ani vy. Tu je teda naše riešenie, ako spolu zostať v kontakte v tomto obmedzenom režime:

Pre žiakov SZUŠ:
– Prechádzame na dištančnú formu výučby a to prostredníctvom videí
– Každá skupina bude od nás dostávať týždenne nové videá na domáci nácvik
– Videá budú nahrávané na Youtube a bude ich možné prehrať jedine cez link, ktorý budeme 

zdieľať v našej súkromnej Facebook skupine: Dancin' Bugs – rodičia
– Týka sa to aj Junioriek a Dospelých – info vám dá trénerka Pavla
– Keďže ste žiakmi našej SZUŠ a výučbu nezastavujeme, riadne pokračujete vo svojom 

ročníku a v dochádzke, je potrebné sa aj zapájať. Uvítame každú formu spätnej väzby (napr. 
fotku ako ste cvičili, krátke video, komentár čo sa vám páčilo, či ste odtancovali a odcvičili 
a pod.)

– Spolu s vedením SZUŠ sme určili výšku školného – 50% z pôvodnej sumy školného
– Školné je potrebné uhrádzať klasicky ako doteraz, v kancelárií ekonómky, ktorá je k 

dispozícií každý deň od 10:00-18:00. Prosíme doplatiť aj prípadné pozdĺžnosti za mesiac 
september.

Pre Mravčeky, Chrobáčiky, Lienočky z CVČ:
– Mnohí z vás, ktorí boli 14.9. aj 9.10. na tréningu už majú vyplatený členský príspevok na 1 

mesiac
– Preto ako kompenzáciu budeme aj vám zdieľať videá na domáci tréning 1x do týždňa (min. 

do konca októbra)

My trénerky sme tu pre vás a budeme v práci ako doteraz. Budeme pre vás všetkých natáčať
videá a tešiť sa na každý váš ohlas :) Pevne veríme, že nám ostanete verní aj v tejto neľahkej
chvíli. Spolu to vydržíme a dúfame, že sa onedlho opäť uvidíme na tanečných sálach!! 

Vedenie SZUŠ a Vaše trénerky ❤


