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ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 

Tvorba rozvrhů 
 
 

 
 
 
 

Liberec dne 22. června 2022 
Vážení rodiče, 
 

věnujte prosím pozornost následující informaci k tvorbě rozvrhů na začátku školního roku. 
 

Elektronický rozvrh lze tvořit pouze v období od 10:00 hodin 30. srpna 2022 do 24:00 hodin 31. srpna 
2022. Po tomto termínu lze rozvrh realizovat klasickou osobní návštěvou ve čtvrtek 1. září 2022  
od 9:30 hodin do 15:00 hodin v ZUŠ Liberec. 
 

Jak postupovat při tvorbě rozvrhu dítěte v kolektivní výuce? 
 

A) Doba elektronické tvorby rozvrhu 
od 30. 08. 2022 10:00 hodin otevření vstupu do elektronické aplikace 
do 31. 08. 2022 24:00 hodin uzavření elektronické aplikace 
 

B) Tvorba rozvrhu KOLEKTIVNÍHO VYUČOVÁNÍ  
Otevřete stránky www.zusliberec.cz , kde naleznete v ikonu TVORBA ROZVRHU. Po rozkliknutí zapište 
do tabulky rodné číslo Vašeho dítěte a objeví se Vám nabídka, ve které stačí kliknutím zvolit a potvrdit 
rozvrh v kolektivních předmětech. Aplikace umožňuje ve výše uvedené době dítě přihlásit i odhlásit. 
Aplikace je vytvořena tak, že nelze dítě přihlásit do jiného ročníku a předmětu než do kterého patří. 
 

C) Tvorba rozvrhů předmětů INDIVIDUÁLNÍHO VYUČOVÁNÍ (hudební nástroj nebo zpěv) 
ZUŠ chce odlehčit rodičům čekání 1. 9. 2022 před školou a nabízí tři možnosti tvorby rozvrhu 
individuálního studia. 
1. možnost: Od úterý 30. 8. 2022 do 31. 8. 2022 třídní učitel kontaktuje rodiče e-mailem nebo telefonem 
a domluví rozvrh. 
2. možnost: Třídní učitel si svolá všechny rodiče (starší nebo dospělé žáky) 1. 9. 2022 na určitou hodinu  
a společně se domluví na rozvrhu. 
3. možnost: Využije se tvorby rozvrhu let minulých, tedy osobní návštěvou v ZUŠ 1. 9. 2022 od 9:30               
do 15:00 hodin 
Jakou možnost třídní učitel zvolí, sdělí rodičům do konce června 2022. 
 

D) Sladění s ostatními předměty 
V době elektronické tvorby rozvrhu budou zveřejněny na webových stránkách školy ostatní rozvrhy 
předmětů kolektivního vyučování všech uměleckých oborů – hudební (orchestry, sbory a soubory), 
taneční, výtvarný a literárně-dramatický.  
 

D) Zahájení pravidelné výuky  
Pravidelná individuální výuka začíná od pátku 2. září 2022 a kolektivní výuka od pondělí 5. září 2022. 
 

 

Těšíme se na Vaše děti 
            

Tomáš Kolafa, ředitel 

 


