
Přehled a rozpis akcí ZUŠ do konce školního roku 2016/2017 

Květen: 

21. (neděle odpoledne) vystoupení žáků ZUŠ na akci MěÚ Jesenice „Odpoledne s Vietnamem“,  

                                            žáci těchto učitelů: J. Bárta, L. Chmelařová, B. Lvová 

 

22. – 26. (po – pá) postupové zkoušky v hudebním oboru: 

22. (po) od 14.00 hod. kytary (Borská, Lenz, Ristič), hlavní školní budova, 2. patro, učebna ZUŠ 

23. (út) od 14.00 hod. všichni žáci J. Bárty – detašované pracoviště „77“ 

              od 16.00 hod. všichni žáci L. Chmelařové a M. Kořínkové (dtto) 

24. (st)  od 14.00 hod. všichni žáci J. Šefla – detašované pracoviště „77“ 

              od 15.00 hod. pěvecká třída J. Hrdličkové (dtto) 

25. (čt)  od 13.30 hod. houslová třída E. Mynaříkové a žáci I. Pastierikové (akordeon, kláves. nástroje) v hl. budově, 2. patro 

               od 15.00 hod. žáci T. Formánka v učebně v suterénu 

26. (pá) od 14.00 hod. žáci klavírního oddělení učitelů K. Badarovského, B. Lvové a J. Slezáka – detašované pracoviště „77“ 

NÁHRADNÍ TERMÍN pro omluvené žáky: 31. května (středa) od 14.00 hodin – detašované pracoviště „77“ 



ČERVEN: 

5.  (po) od 14.00 – 17.00 hod. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: výtvarný obor ve 3. p. hlavní školní budovy (ateliér) 

                                                     literárně dramatický obor ve 2. p. hlavní školní budovy, učebna 6. B 

                                                     hudební obor ve 2. p. hlavní školní budovy POUZE ZÁJEMCI O HRU NA KYTARU, 

                                                     zájemci o hru na další hudební nástroje se dostaví k přijímacímu řízení na Budějovickou 77!!! 

 

7.  (st) od 14.00 – 17.00 hod.  hudební obor – sólový zpěv v 1. patře detašovaného pracoviště Budějovická 77 

            od 14.00 – 16.00 hod. hudební obor – zájemci o hru na bicí, v hlavní školní budově/suterén 

           od 14.30 – 17.00 hod.   taneční obor v hlavní školní budově, 2. patro, učebna hudební výchovy   

 

7. (st) od 18.00 hod. závěrečné přehrávky žáků I. Pastierikové (akordeon, klavír) a T. Formánka (bicí) pro rodiče, divad. sál 

8.  (čt) ve 14.30 hod. vernisáž výstavy výtvarných prací žáků ve firmě Ferring-Léčiva, a.s. (J. Wernerová, P. Naďová)  

9.  (pá) od 18.00 hod. ve Společenském centru Jesenice koncert školního orchestru a komorních souborů (J. Bárta a spol.) 

12. (po) od 18.30 hod. závěrečné přehrávky žáků klavírní třídy B. Lvové, divadelní sál 

13. (út) od 18.30 hod. závěrečné přehrávky žáků J. Bárty pro rodiče, divadelní sál hlavní školní budovy 



14. (st) od18.00 hod. závěrečné vystoupení literárně dramatického oboru (Š. Borská), divadelní sál    

15. (čt) od 18.30 hod. závěrečné přehrávky žáků E. Mynaříkové (housle) pro rodiče, divadelní sál 

19. (po) od 18.00 hod. ve Společenském centru Jesenice závěrečné vystoupení tanečního oboru (P. Tomášková)  

                                         a hosté z klavírní třídy K. Badarovského a J. Slezáka 

20. (út) od 18.00 hod. koncert rodičů a dětí v divadelním sále 

21. (st) od 18.00 hod. závěrečné přehrávky žáků J. Hrdličkové (zpěv) pro rodiče, detašované pracoviště Budějovická 77 

             od 18.00 hod. závěrečné vystoupení literárně dramatického oboru (Š. Borská), divadelní sál  

22. (čt) od 18.00 hod. absolventský koncert Parisa Mesbahi (klavír) a její hosté, divadelní sál 

23. (pá) od 18.00 hod. absolventský koncert žáků pěvecké třídy (J. Hrdličková), divadelní sál 

 


