
 

 

leden 2014 

 

Vážení žáci, rodiče a přátelé školy, 

Již nám několikátý den běží nový rok 2014 a měsíc leden, tudíž je nejvyšší čas 

poslat aktuální Novinky ze ZUŠky. 

Zároveň dovolte, abychom Vám popřáli hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2014. 

Pokud se Vám Novinky ze ZUŠky nezobrazují správně, klikněte zde.  

 

6. 1. – 10. 1. 2014 

Pololetní testy z hudební nauky 

V týdnu od 6.1. do 10.1. se píší pololetní testy z hudební nauky. Testy píší všichni 

žáci, kteří mají dle učebních plánů povinnost navštěvovat hodiny hudební nauky 

(doba pěti let studia). Testy se píší v učebně č. 8 v hodinách výuky hudební nauky 

nebo v ředitelně školy. 
 

 

23. 1. 2014 v 16:30 

Třídní předehrávka žáků třídy Petra Koumara 

Dne 23. 1. se od 16:30 koná v Kuhnově síni třídní předehrávka žáků třídy Petra 

Koumara. Žáci zahrají na klasickou nebo elektrickou kytaru. Srdečně Vás zveme. 
 

 

28. 1. 2014 v 17:00 

Zimní vernisáž žáků výtvarného oboru a premiéra 

filmu DOTEKY 

Zveme Vás do prostor ZUŠ na Zimní výstavu děl žáků výtvarného oboru. Součástí 

výstavy bude i premiéra žákovského filmu DOTEKY. Film se bude promítat ve dvou 

časech v Kuhnově síni (v 17:00 a 17:45). Film bude v průběhu ledna ke stažení zde. 

 

http://www.zuspolna.cz/novinky-ze-zusky
http://www.zuspolna.cz/download/Rozvrhy_kolektivnich_predmetu/rozvrhy2013_2014.pdf
http://www.zuspolna.cz/aktuality-test/260-zimni-vernisaz-vytvarneho-oboru-doteky
http://www.zuspolna.cz/


 

 

30. 1. 2014 

Lednový hudební večer 

Ve čtvrtek 30. 1. se v Kuhnově síni ZUŠ Polná koná Lednový hudební večer. 

Vystoupí žáci hudebního oboru. Srdečně Vás zveme 
 

 

31. 1. 2014 

Pololetní prázdniny 

Dne 31. 1. odpadá z důvodu pololetních prázdnin výuka. Opis vysvědčení bude 

žákům rozdáván od 24. 1. do 30. 1. 

Vyučování v II. pololetí bude zahájeno v pondělí 3. 2. 2014. 
 

 

„… letos slavíme!“ 

V roce 2014 oslaví ZUŠ Polná významné jubileum - 25 let samostatné existence. 

V rámci oslav bude uspořádáno mnoho koncertů a vystoupení. 

Již nyní Vás zveme na ZUŠfest (zábavné odpoledne a večer k 25. výročí ZUŠ 

Polná). Akce se bude konat v sobotu 24. 5. v areálu hradu a zámku v Polné. 

Prezentovat se budou všechny umělecké obory.  

 

Třídní knihy Online 

Žákům i rodičům nabízíme možnost z pohodlí domova nahlížet do třídních knih 

Online. Pro podrobnější informace klikněte zde. 

 

Základní umělecká škola Polná 

Zámek 485 

588 13 Polná 

 

tel. 567 225 700 

e-mail: zuspolna@zuspolna.cz 

web: www.zuspolna.cz 

 

http://www.zuspolna.cz/download/25_let_ZUS/2013_12_zus_DL_letak2014_TISK.pdf
http://www.zuspolna.cz/aktuality-test/50-prave-menu/letos-slavime/265-zusfest-2014
http://www.zuspolna.cz/klasifikace
mailto:zuspolna@zuspolna.cz
http://www.zuspolna.cz/
http://www.zuspolna.cz/letos-slavime

