Zdravíme Kokosáky a rodiče našich žáků.
Už dlouho si lámeme hlavu, jak v tomto nelehkém období budeme
reagovat my, Studio Kokos. Přemýšleli jsme o online výuce, ale od toho nás
zrazuje mnoho faktů, přes které nechceme jít a snížit tak kvalitu odučené
hodiny. Bereme v potaz horší zvukový přenos, zasekávání internetu, zrcadlovou
komunikaci (problémové u mladších žáků) a plno dalších problémů, které jsou
různé k výuce různých instrumentů nebo zpěvu. Ano, někteří online výuku
nabízejí, většinou jde o ZUŠ, kde jsou učitelé placeni ze státní kasy a výuka
probíhá online, dodělají pravděpodobně celé pololetí. Já sama si neumím
představit, jak bych učila zpěv online tak, abych byla sama spokojená s
odvedenou prací. Ceny máme nějak nastavené a kvůli online výuce (která je pro
některé lektory i technicky náročná), snižovat ceny nebudeme. Naši lektoři jsou
vám (pevně věřím) k dispozici konzultačně, pokud žák na sobě pracuje a
potřebuje poradit, kudy dál (výběr skladby, písničky..). Ovšem z naší strany
nebudou finančně ohodnoceni (není v naší moci zjištovat konzultační minuty
každého lektora zvlášť).
Většina z vás má předplacené hodiny na toto pololetí. Jsme si toho vědomi
a určitě o hodiny nepřijdete, nepropadnou. Stav Kokosu je zmražený a
rozběhne se, až to bude možné. Neodučené hodiny můžete zužitkovat jako
zálohu nebo předplatné na náš letní tábor, který, pevně doufáme, že bude. Pokud
nevyužijete tuto možnost, převedeme hodiny na další rok.
Děti, které se připravovaly na soutěž Dětská Porta, mají možnost zaslat
nám nahrávky svého vystoupení do 15. května a porota vybere postupující do
finále, které proběhne 25-27.září v Kroměříži.
Dospěláci, kteří se chystali na dospělou Portu budou mít také možnost
soutěžit, proběhne pravděpodobně online výběr finalistů, kteří se utkají v
republikovém finále o studiovou nahrávku a písně budou poslané do rádií.
Sledujte naše webové i facebookové stránky.
Děkujeme za pochopení,
hrajte a smějte se! To pomáhá!
Alenka a tým Studia Kokos, z. s.

