
 

 

Základní umělecká škola – ZJIŠTĚNÍ ZÁJMU 

Vážení rodiče,  

   od září  působí v budově naší ZŠ základní umělecká škola. Předem děkuji za vyplnění dotazníku 
a odevzdání při zápisu.     

Emil Kudrnovský, ředitel 

 

Jméno a příjmení žáka:  ………………………………………………………………………………………, třída: ________ 

 

Základní umělecká škola (ZUŠ) – výuka hudebních, tanečních a výtvarných oborů  

Kromě kroužků nabízených naší školou spolupracujeme se ZUŠ Melodie Hořice tak, abychom rozvinuli 

talent vašich dětí. Výuka ZUŠ probíhá v odpoledních hodinách v budově naší ZŠ, lektoři dojíždí.  

Žáci budou přijati na základě talentových zkoušek od 5 let (předpokládaný termín začátek června). 

Máme předběžně zájem o obor (zakroužkujte, příp. zakřížkujte nástroj): 

 

a) hudební  

o klavír,  

o elektronické klávesy,  

o zobcová flétna (sopránová, altová, 

tenorová),  

o příčná flétna,  

o bicí,  

o trubka,  

o kytara (klasická, elektrická, basová),  

o housle,  

o zpěv (klasický i populární). 

 

 

b) výtvarný 

kresba, malba, modelování, grafika, různé výtvarné techniky. 

c) taneční  

tance lidové, moderní, s různým náčiním, akrobacie, scénický, divadelní tanec. 

 

V Bílé Třemešné dne 

 

…………………………………………………………… /podpis rodiče/ 
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