
 

 

září 2014 

 

Vážení žáci, rodiče a přátelé školy, 

Čas prázdnin se již nachýlil ke konci. Je tedy na čase najít hudební 

nástroje, štětce, taneční botky, rozmluvit mluvidla a příští týden vyrazit 

do ZUŠky. O prázdninách nezaháleli zedníci, instalatéři a malíři. Škola 

k 25. narozeninám dostala od zřizovatele města Polná nové WC v 1. patře a 

novou šatnu pro taneční a literárně-dramatický obor. 

Pokud se e-mail zobrazuje špatně, můžete si Novinky ze ZUŠky stáhnout 

ZDE. 

Užijte si poslední prázdninový víkend a od pondělí se na Vás těší všichni 

zaměstnanci školy. 

 

 

1. 9. – 5. 9. 

Domluva rozvrhu 

Od pondělí 1. 9. do pátku 5. 9. bude probíhat domluva rozvrhu. Docházku do 

jednotlivých předmětů si domlouvejte u třídních učitelů. Rozpis zobrazíte 

kliknutím SEM.  

Termíny výuky kolektivních předmětů hudebního oboru jsou stanoveny 

NÁSLEDOVNĚ.  

Výuka individuálních předmětů bude zahájena od úterý 2. 9. Výuka 

kolektivních předmětů hudebního oboru (hudební nauky, komorní hry, 

soubory, … ) kromě Orchestru ZUŠ POLNÁ se začnou vyučovat od 8. 9.  

 

http://www.zuspolna.cz/novinky-ze-zusky
http://www.zuspolna.cz/download/Dokumenty_ruzne/DOMLUVA%20ROZVRHU%202014-2015.pdf
http://www.zuspolna.cz/download/Dokumenty_ruzne/Rozvrhy_kolektivy_2014_2015.pdf
http://www.zuspolna.cz/


 

5. 9. 2014 od 16:30 

První zkouška ORCHESTRU ve školním roce 

2014/2015 

První zkouška Orchestru ZUŠ Polná ve školním roce 2014/2015 se 

uskuteční v pátek 5. 9. 2014 v 16:30 v Kuhnově síni.  

 

Sborový zpěv – novinka od 2014/2015 

Všem žáků ZUŠ Polná nabízíme možnost navštěvovat ŠKOLNÍ PĚVECKÝ 

SBOR. Přijďte si zazpívat, pobavit se a najít nové kamarády. Výuka bude 

probíhat každou středu od 16:45 do 17:30 v Kuhnově síni pod vedením A. 

Satrapové. První zkouška se uskuteční ve středu 10. 9. 2014.  

 

15. 9. 2014 

Termín zaplacení školného za 1. pololetí 

2014/2015 

Termín zaplacení školného stanovuje vyhláška o ZUŠ na 15. 9., podrobnější 

informace naleznete ZDE. 
 

 

Organizace školního roku 2014/2015 

Důležité termíny organizace školního roku zobrazíte ZDE.  

Předběžný plán koncertů, vystoupení a vernisáží je ke stažení ZDE. 

 

 

Třídní kniha online 

Žákům i rodičům nabízíme možnost z pohodlí domova nahlížet do třídní 

knihy, získat informace o vystoupeních, zobrazit předpisy na zaplacení, atd. 

Podrobnější informace zobrazíte ZDE. 

Pokud jste tuto službu využívali v loňském školním roce, je automaticky 

aktivována i letos.  
 

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/230-termin-zaplaceni-skolneho-za-i-pololeti-2014-2015
http://www.zuspolna.cz/download/Dokumenty_ruzne/Organizace%20skolnho%20roku_2014_2015.pdf
http://www.zuspolna.cz/download/Dokumenty_ruzne/Akce%20ZUS%20Polna%202014-2015.pdf
http://www.zuspolna.cz/klasifikace
mailto:zuspolna@zuspolna.cz
http://www.zuspolna.cz/


 
 
 


