
 

 

duben 2014 

 

Vážení žáci, rodiče a přátelé školy, 

měsíc duben je zde a za oknem to vypadá skoro jako v létě.  

Činnost v ZUŠ Polná bude bez ohledu na počasí velice pestrá. Posuďte 

sami: 
 

 

Talentové zkoušky pro školní rok 2014/2015 

V dubnu začne probíhat přijímání nových žáků do ZUŠ Polná. Pokud máte zájem o 

studium v ZUŠ Polná, navštivte nás v některý z uvedených termínů. Nemusíte se ničeho 

obávat. Talentové zkoušky probíhají v přátelské atmosféře. Hlavním cílem zkoušek je 

prověřit míru vrozených dispozic pro umělecké vzdělávání, zájem, popovídat si o 

různých možnostech studia, atd. Těšíme se na Vaši návštěvu.Nabídka studia je uvedena 

na webových stránkách nebo v informačnímu bulletinu. 
 

 

3. 4. 2014 

Krajské kolo ve hře na kytaru 

Dne 3. 4. se v ZUŠ Havlíčkův Brod uskuteční krajské kolo ve hře na kytaru. Žákům 

reprezentujícím ZUŠ Polná přejeme hodně štěstí a pevné nervy. O celkových výsledcích 

žáků v soutěžích v roce 2013/2014 Vás budeme informovat v příštích vydáních Novinek 

ze ZUŠky. 
 

 

9. 4. 2014 od 8:45 

Pohádkové dopoledne „nejen“ pro předškoláky 

Zveme nejen předškoláčky do ZUŠ Polná. Máme připravené pohádkové překvapení 

v podání zpěváků a žáků  literárně-dramatického oddělení, vystoupení malých tanečnic. 

Můžete si prohlédnout školu, seznámit se s různými hudebními nástroji, navštívit 

výtvarné dílny a vyzkoušet si výuku v tanečním a literárně-dramatickém oboru. 
 

http://www.zuspolna.cz/download/Dokumenty_ruzne/5140311_talentove_zkousky_zuspolna_2014-plakat_TISK.pdf
http://www.zuspolna.cz/
http://www.zuspolna.cz/download/Dokumenty_ruzne/Bulletin_2014_2015.pdf
http://www.zuspolna.cz/aktuality-test/277-vysledky-a-umisteni-zaku-v-soutezich-2014
http://www.zuspolna.cz/


 

9. 4. 2014 od 14 do 17 hodin. 

Den otevřených dveří 

Zveme Vás do ZUŠ na den otevřených dveří. Můžete navštívit výuku v různých 

uměleckých oborech, získat informace o možnostech studia ve školním roce 2014/2015 

a informace o talentových zkouškách.  

 

11. 4. 2014 od 18 hodin v Městském kině 

Populární hity aneb hrajeme nejen filmové a 

muzikálové melodie 

Přijďte si do Městského kina Polná poslechnout sólisty, smyčcové soubory a Orchestr 

ZUŠ Polná se sólovými zpěváky. Zahrajeme Vám známé i méně známé melodie nejen 

z filmů a muzikálů. Těšíme se na Vaši návštěvu. 
 

 

14. 4. 2014 v 17:30 v Kuhnově síni 

Velikonoční koncert pedagogů ZUŠ Polná 

Tradiční termín, tradiční koncert. Přijďte si poslechnout pedagogy ZUŠ Polná, kteří 

zahrají a zazpívají jak sólově, tak v různých komorních seskupeních. Zazní skladby 

různých stylů a žánrů.  

 

16. 4. 2014 v 17:30 v Kuhnově síni 

Dubnový hudební večer 

Zveme Vás do Kuhnovy síně ZUŠ Polná. Vystoupí žáci hudebního oboru. 
 

 

17. 4. – 18. 4. 2014 

Velikonoční prázdniny 

Výuka v ZUŠ Polná odpadá. 
 



 

28. 4. 2014 v 17:30 v Kuhnově síni 

I. absolventský koncert 

Zveme Vás na koncert absolventů hudebního oboru (žáci, kteří ukončují I. nebo II. 

stupeň studia). Absolventské vystoupení je podmínkou pro získání závěrečného 

vysvědčení za daný stupeň studia. 
 

 

29. 4. 2014 v 17:30 v Kuhnově síni 

II. absolventský koncert 

Druhá část absolventů vystoupí na absolventském koncertu dne 29. 4. 2014. 
 

 

24. 5. 2014 

ZUŠfest 

„… letos slavíme!“ 

Oslavy 25 let od založení samostatné ZUŠ Polná se blíží. Žáci všech oborů připravují svá 

vystoupení v kině, Kuhnově síni, ZUŠ Polná a na hradním nádvoří. Udělejte si volno a 

přijďte s námi strávit příjemné odpoledne do areálu hradu a zámku v Polné.  

 

 

Třídní kniha 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/aktuality-test/268-letos-slavime-3
http://www.zuspolna.cz/klasifikace
mailto:zuspolna@zuspolna.cz
http://www.zuspolna.cz/

