
 

 

květen 2014 

 

Vážení žáci, rodiče a přátelé školy,  

Posíláme Vám aktuální Novinky ze ZUSky (tentokrát s poněkud větším 

zpožděním, za což se omlouváme).  

V současných dnech ve škole vrcholí přípravy na ZUŠfest a zároveň vše spěje 

ke konci školního roku – posuďte sami. 
 

 

10. 5. 2014 18:30 

Koncert v Kostele Sv. Kateřiny 

Zveme Vás do Kostela Sv. Kateřiny v Polné, kde se v rámci Májové bohoslužby 

uskuteční koncert žáků ZUŠ Polná. 
 

 

15. 5. 2014 16:00 

Třídní předehrávka žáků ze třídy P. Kotrbové a E. 

Sedlákové 

Vystoupení žáků ze třídy P. Kotrbové (housle, kytara)  

a E. Sedlákové (violoncello a zobcová flétna) se uskuteční 15. 5. 2014 od 16 

hodin v Kuhnově síni. 
 

 

17. 5. 2014 19:00 

Mach a Šebestová jedou do Vodního ráje 

Zveme Vás na premiéru divadelního vystoupení žáků literárně-dramatického 

oboru a Divadelního spolku Jiří Poděbradský. V režii P. Coufala zahrají známý 

pohádkový příběh.  

http://www.zuspolna.cz/


 

20. 5. 2014 17:00 

Třídní předehrávka žáků ze třídy M. Hoškové a A. 

Satrapové 

Vystoupení žáků pěveckého oddělení se uskuteční v Kuhnově síni. Srdečně Vás 

zveme. 
 

 

24. 5. 2014 od 14 hodin 

ZUŠfest „ … letos slavíme!“ 

Dlouho připravovaná akce u příležitosti 25. výroční založení ZUŠ Polná je zde. 

Srdečně Vás všechny zveme do Areálu hradu a zámku v Polné. Od 14 hodin se 

postupně představí téměř 200 žáků ze všech uměleckých oboru. Chybět 

nebude divadlo, tanec, minioperka, výstava děl žáků výtvarného oboru, 

vystoupení sólistů hudebního oboru, komorních seskupení, smyčcového souboru 

a Orchestru ZUŠ Polná. V rámci doprovodného programu můžete vyzkoušet 

různé výtvarné tvoření, prohlédnout školu, shlédnout film výtvarného oboru 

Doteky. K tomu všemu ve spolupráci s SDH Polná se můžete občerstvit. 

Podrobnější informace o ZUŠfestu zde.  

Přijďte s námi oslavit 25. výročí založení ZUŠ. V případě nepřízně počasí se 

jednotlivé akce přesunou na místa, kde nebude pršet. Přesto doufáme, že 

počasí vyjde …  

 

 

Talentové zkoušky 2014/2015 

V týdnu od 19. 5. do 23. 5. budou opět probíhat talentové zkoušky. Pokud máte 

zájem o studium v ZUŠ Polná, přijďte se přihlásit. Podrobnější informace zde. 
 

 

Postupové zkoušky 

V týdnu od 26. 5. do 30. 5. budou v ZUŠ Polná probíhat postupové zkoušky. 

Zkoušky vykonávají pouze žáci hudebního oboru těchto ročníků: 1. – 6. ročník I. 

stupně, 3. ročník II. stupně, absolventi, kteří se z důvodu nemoci nezúčastnili 

absolventského koncertu.  

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/288-zusfest
http://www.zuspolna.cz/aktuality-test/280-talentove-zkousky-do-zus-polna-2014-2015
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