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VÁŽENÍ RODIČE, MILÍ ŽÁCI, 
 

  

jsme v polovině výročního roku naší školy, která byla založena jako samostatná 
Lidová škola umění v roce 1978. Informace o historii uměleckého školství 
v Bojkovicích najdete mj. také na www.zus-bojkovice.cz.  
Jako připomenutí jsme připravili tři události vymykající se z běžné prezentační 
nabídky školy: koncert Hudební podzim s první republikou (7. 10. na Nábřeží 
Svobody), Vánoční koncert s provedením České mše vánoční Jakuba Jana Ryby 
v kostelech v Bojkovicích (26. 12.) a v Pitíně (6. 1.) a slavnostní Jarní výroční koncert 
v sále ZUŠ s následným společenským večerem pro rodiče našich žáků a příznivců 
školy, na nějž jste již nyní srdečně zváni, a to v pátek 5. dubna 2019. 
Kromě těchto akcí se samozřejmě můžete těšit na řadu těch „běžných“, při nichž se 
společně setkáváme a radujeme z nových pokroků a úspěchů našich dětí. Z těch 
nedávno uplynulých vzpomeneme např. listopadovou účast Dětského pěveckého 
sboru Tulipán na celostátní soutěži Porta Musicae v Novém Jičíně, odkud si kromě 
bohatství zážitků přivezl bronzové pásmo. O plánovaných akcích se dozvíte na 2. 
straně bulletinu.  
Přejeme Vám vše dobré v novém roce 2018 a ať společně zvládneme běh do konce 
školního roku co nejúspěšněji.  
 
  

                                                 Za ZUŠ Bojkovice a její kolektiv Eva Regináčová, ředitelka školy. 

 

ŠKOLNÉ NA II. POLOLETÍ šk. r. 2018/2019 se vybírá 
 

v pondělí a úterý  21. a 22. ledna  v době 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hodin  

v pátek       25. ledna 2019  ve stejné době, v hotovosti, vždy v kanceláři školy.  

 
 

POZOR: Bez úhrady v řádném termínu není možné navštěvovat výuku ve II. pololetí! 
Hudební obor skupinová výuka 1 200 Kč, 1 500 Kč individuální výuka, 600 Kč 
sborové zpívání; výtvarný obor 1 200 Kč, literárně dramatický a taneční obor  
1 000 Kč na pololetí. 
 

Ve dnech, kdy k nám budete přicházet uhradit školné, si ve škole můžete zakoupit 
stolní kalendář s fotografiemi z výuky a vystoupení školy, věnovaný  

40. výročí ZUŠ Bojkovice, jeho cena je 100 Kč.  



ORGANIZACE ZÁVĚRU I. POLOLETÍ 
 

    V hudebním oboru se budou ve dnech 21. - 24.  ledna  
    konat pro žáky I. a II. stupně pololetní technické   
    předehrávky, v pátek 25. ledna je výuka dle rozvrhu. 

    Věříme, že se žákům podaří předvést v krátkém programu 
    co nejlépe vše, čemu novému se stihli od začátku školního 

    roku naučit, aby si odnesli povzbuzení do dalšího pololetí   

 

Ve zkouškových dnech se výuka Hudební přípravky, Pěvecké průpravy, 

Hudebních nauk a Sboru NEKONÁ, v TO, LDO a VO oborech probíhá běžně.  

Výpis z vysvědčení za I. pololetí poskytujeme žákům od 28. ledna 2019.  
V pátek 1. února jsou pololetní prázdniny.  
 

 

 

 

CO NÁS ČEKÁ VE II. POLOLETÍ… 
 
 

RODINNÉ NOTOVÁNÍ – protože se loni osvědčilo a získalo přízeň jak u žáků, tak rodičů 
a publika, zveme další z řad příbuzenstva našich žáků k zapojení do společného 
muzicírování. Domluva a přípravy probíhají vždy s třídním učitelem … neděle 10. března 
 

Zájezd pro žáky a jejich rodiče do Janáčkova divadla v Brně na slavný a nádherný 

balet ROMEO A JULIE na hudbu S. Prokofjeva – pořádá SRPŠ při ZUŠ Bojkovice  

v pátek 15. března. Odjezd v 16.45 hodin, vhodné pro žáky všech oborů! Přihlášky  
a platbu příspěvku (děti 300 Kč, dospělí 500 Kč) přijímáme v kanceláři školy do 15. února. 
 

JARNÍ VÝROČNÍ KONCERT – v krátkých vstupech se představí se všechny obory, 
výtvarný obor připravuje výstavu prací bývalých absolventů ZUŠ, kteří se ve výtvarnu 
vydali na profesionální dráhu, společenský večer s tombolou, živou hudbou k tanci a 
poslechu pro rodiče naších žáků a příznivce školy – pátek 5. dubna  
 

Národní soutěž ZUŠ – hudební obor a literárně dramatický obor – soutěžit letos 
pěvecké sbory a literárně dramatické skupiny. Úspěchy našich žáků z okresních a dalších 
kol sledujte na www.zus-bojkovice.cz 
 

ZAHRADNÍ SLAVNOST – na školní zahradě s bohatým občerstvením, vystoupí školní 
soubory a skupiny, neděle 26. května v 17 hodin, v rámci Rodinné neděle od 15 hodin. 
 

ZUŠKA? ZUŠKA! - festival ZUŠek Zlínského kraje a umělecké dílny v rámci MFFDM, 
zapojena je i naše škola, informace na www.zus-bojkovice.cz nebo na www.zuskazuska.cz  
 

ABSOLVENTSKÉ KONCERTY, PŘEDSTAVENÍ LDO A TO, VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ 
VÝTVARNÉHO OBORU S ABSOLVENTSKOU VERNISÁŽÍ – v průběhu května a června 
 

… na závěr koncertní TEČKA ZA SEZÓNOU opět na školní zahradě, 
s grilováním a oslavou završení školního roku na konci června  

 

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ TAKÉ DO NAŠEHO KLUBU MAJÁK  
 

nedělní pohádky – každý měsíc jedna – od ledna až do května 
originální černé divadlo – představení DEJA VU – sobota 12. ledna 
 

a další bohatý program pro malé i velké najdete na www.klub-majak.cz 

http://www.zus-bojkovice.cz/
http://www.zuskazuska.cz/

