
 

 

březen 2014 

 

Vážení žáci, rodiče a přátelé školy, 

Zima se nám letos někde zatoulala, pohledem do kalendáře je však patrné, že jaro 

už je skutečně tady. Jenom doufejme, že si to zima nerozmyslí a nenavštíví nás 

opožděně.  

Se začátkem března Vám posíláme aktuální Novinky ze ZUŠky. 

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

 

 

Film DOTEKY 

Premiéru filmu DOTEKY, na jehož výrobě se podíleli žáci výtvarného oboru ZUŠ 

Polná pod vedením Dany Urbanové a Film Studio Poviam, jste mohli shlédnout na 

vernisáži výstavy dne 28. 1. 2014 v Kuhnově síni. 

Film je nyní ke stažení zde. 
 

 

4. 3. 2014 

Okresní kolo ve hře na kytaru 

Dne 4. 3. 2014 se v ZUŠ Jihlava uskuteční okresní kolo ve hře na kytaru. ZUŠ 

Polná bude reprezentovat 7 žáků ze třídy p. uč. Petra Koumara. Přejeme jim hodně 

úspěchů. 
 

 

5. 3. 2014 

Okresní kolo ve hře na smyčcové nástroje 

Ve středu 5. 3. se v ZUŠ Jihlava uskuteční okresní kolo ve hře na smyčcové 

nástroje. Ze ZUŠ Polná se soutěže zúčastní 2 žáci ze třídy p. uč. Petry Kotrbové. 

Přejeme hodně úspěchů. 
 

http://www.zuspolna.cz/novinky-ze-zusky
http://www.zuspolna.cz/aktuality-test/276-film-vytvarneho-oboru-doteky
http://www.zuspolna.cz/


 

6.3. 2014 

Okresní kolo ve hře na klavír 

Ve čtvrtek 6. 3. se opět v ZUŠ Jihlava uskuteční okresní kolo ve hře na klavír. 

ZUŠ Polná budou reprezentovat 3 žáci ze třídy p. uč. Jaroslavy Honové respektive  

p. uč. Jana Hejrala. Přejeme hodně štěstí. 
 

 

Jarní prázdniny 

V týdnu od 10. 3. do 14. 3. z důvodu jarních prázdnin odpadá výuka v ZUŠ Polná. 

 

 

18. 3. 2014 v 17:30 

Březnový hudební večer 

Srdečně Vás zveme do Kuhnovy síně na vystoupení žáků hudebního oboru. 
 

 

27. 3. 2014 v 17:30 

Třídní předehrávka žáků p. uč. K. Netolického 

Ve čtvrtek 27. 3. se od 17:30 uskuteční v Kuhnově síni třídní předehrávka žáků  

p. uč. Karla Netolického. 

Srdečně Vás zveme 

 

 

„ … 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.  

 

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/letos-slavime
http://www.zuspolna.cz/klasifikace
mailto:zuspolna@zuspolna.cz
http://www.zuspolna.cz/

