
 

 

červen 2014 

 

Vážení žáci, rodiče a přátelé školy, 

s mírným zpožděním se k Vám dostává aktuální vydání Novinek ze 

ZUŠky.  

Chtěl bych na úvod poděkovat všem žákům a zaměstnancům školy za 

odvedenou práci a umělecké výkony prezentované na ZUŠfestu 2014. 

Velký dík patří zřizovateli Městu Polná, všem sponzorům a partnerům 

nejen za finanční podporu a SDH Polná a Zámeckému restaurantu za 

perfektní zajištění občerstvení pro všechny přítomné.  

Zároveň děkujeme všem rodičům a hostům za velkou účast a podporu 

všech účinkujících. 

Níže jsou uvedeny akce ZUŠ Polná na měsíc červen. 

 

 

2. 6. 2014 v 16:30 

Třídní předehrávka žáků P. Koumara a J. Kučery 

Třídní předehrávka žáků ze třídy P. Koumara (kytara, elektrická kytara) a 

J. Kučery (baskytara) se uskutečnila v pondělí 2. 6. v 16:30 v Kuhnově síni. 
 

 

4. 6. 2014 v 17:30 

Třídní předehrávka žáků M. Tůmy 

Třídní předehrávka žáků ze třídy M. Tůmy (zobcová flétna, trubka, lesní 

roh) se uskutečnila ve středu 4. 6. v 17:30 v Kuhnově síni. 
 

http://www.zuspolna.cz/


 

6. 6. 2014 v 16:00 

Třídní předehrávka žáků V. Matuly a J. Šnýdla 

Třídní předehrávka žáků ze třídy V. Matuly (zobcová flétna, klarinet, 

saxofon) a J. Šnýdla (saxofon, příčná flétna) se uskuteční v pátek 6. 6. v 

16:00 na Pergole nebo v Kuhnově síni (dle počasí). 
 

 

9. 6. 2014 v 16:00 

Třídní předehrávka žáků H. Michkové a M. 

Smejkalové 

Třídní předehrávka žáků ze třídy H. Michkové (housle, klavír) a M. 

Smejkalové (klarinet, příčná flétna, saxofon) se uskuteční v pondělí 9. 6. v 

16:00 v Kuhnově síni. 
 

 

11. 6. 2014 v 18:00 

Třídní předehrávka žáků L. Pavlíka,  

PROGRESSIVE METAL DRUMMING 

Třídní předehrávka žáků ze třídy L. Pavlíka (bicí nástroje) se uskuteční ve 

středu 11. 6. v 18:00 v Městském kině. Po skončení bude následovat 

workshop L. Pavlíka PROGRESSIVE METAL DRUMMING. Srdečně Vás 

zveme. 
 

 

Omezení výuky v týdnu od 23. 6.  

O letních prázdninách proběhne v ZUŠ Polná I. etapa rekonstrukce 

hygienických zařízení a výměna stávajícího vodovodního řadu. Jelikož se 

jedná o časově náročnou akci a zároveň je nutné školu během prázdnin 

připravit na nový školní rok, začnou bourací práce již v pondělí 23. 6. Aby 

nedošlo ve škole ke zranění dětí a zároveň z důvodu, že nebudou v provozu 

hygienické zařízení v I. patře, dojde ve škole k omezení provozu. Běžná 

výuka bude probíhat do pátku 20. 6. s tím, že by žáci na konci hodiny 

obdrží vysvědčení. Pedagogové budou v týdnu od 23. 6. přítomni v běžných 

časech. V případě potřeby se s nimi domlouvejte individuálně. Děkujeme 

Vám za pochopení. 

 

Základní umělecká škola Polná 

Zámek 485 

588 13 Polná 

 

tel. 567 225 700 

e-mail: zuspolna@zuspolna.cz 

web: www.zuspolna.cz 
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