
 

 

únor 2014 

 

Vážení žáci, rodiče a přátelé školy, 

zima se nám konečně přihlásila o slovo a měsíc únor již pomalu klepe 

na dveře.  

Po prodlouženém pololetním víkendu se naplno rozběhne II. pololetí 

školního roku 2013/2014. Užijte si zimní radovánky a zpříjemněte si 

volno přečtením únorového vydání Novinek ze ZUŠky. 

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

 

 

15. 2. 2014 

Termín splatnosti školného za II. pololetí 

Ke dni 15. 2. 2014 je stanoven termín splatnosti školného za II. 

pololetí. Výzvu k platbě obdržíte od Vašeho třídního učitele. Ti 

z Vás, kteří máte aktivován přístup do třídní knihy online, se údaje o 

platbě zobrazí po přihlášení do třídní knihy. Školné je možné zaplatit 

převodem na účet školy (preferujeme) nebo u ekonomky školy (viz 

úřední hodiny). 

 

 

24. 2. 2014 v 17:30 

Únorový hudební večer 

Srdečně Vás zveme do Kuhnovy síně ZUŠ Polná na únorový hudební 

večer. Vystoupí žáci hudebního oboru. Pro žáky, kteří se v březnu 

zúčastní soutěží ve hře na klavír, housle a kytary bude tento 

hudební večer „generální zkouškou“. 
 

http://www.zuspolna.cz/novinky-ze-zusky
http://www.zuspolna.cz/klasifikace
http://www.zuspolna.cz/aktuality-test/270-splatnost-skolneho-za-druhe-pololeti-2013-2014
http://www.zuspolna.cz/aktuality-test/270-splatnost-skolneho-za-druhe-pololeti-2013-2014
http://www.zuspolna.cz/


 

26. 2. 2014 v 16:30 

Školní kolo kytarové soutěže žáků ZUŠ 

Ve středu 26. 2. se v Kuhnově síni uskuteční školní kolo kytarové 

soutěže žáků ZUŠ. Žáci z třídy p. uč. Petra Koumara se představí 

jak v sólové hře tak v kytarových duetech. Úspěšní soutěžící 

postoupí do okresního kola, které se uskuteční 4. 3. 2014 v ZUŠ 

Jihlava. 

Přijďte podpořit soutěžící. 

 

 

„ … 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 24. 5. v Areálu hradu a 

zámku v Polné. Prezentovat se budou všechny umělecké obory. 

 

 

Třídní knihy Online 

Žákům i rodičům nabízíme možnost nahlížet z pohodlí domova do 

třídní knihy 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/download/25_let_ZUS/2013_12_zus_DL_letak2014_TISK.pdf
http://www.zuspolna.cz/letos-slavime
http://www.zuspolna.cz/letos-slavime
http://www.zuspolna.cz/klasifikace
mailto:zuspolna@zuspolna.cz
http://www.zuspolna.cz/

