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Okénko ředitele
Vážení přátelé, milí žáci,
školní rok pomalu chvátá do svého závěru a je mojí milou
povinností Vám poděkovat za Vaši přízeň a žákům za vzornou
reprezentaci naší školy na veřejnosti, na soutěžích a výstavách
jak ve Vsetíně, v našem kraji, ale i v celé naší republice. Se
všemi úspěchy jste byli postupně seznamováni prostřednictvím
tisku a přehled těchto úspěchů také naleznete na našich
webových stránkách.
Od nového školního roku otevírá naše škola další odloučené
pracoviště a to v obci Valašská Polanka. I zde najdou žáci
uplatnění, v hudebním, výtvarném a dramatickém oboru a pod
vedením zkušených pedagogů budou rozšiřovat své umělecké
předpoklady.

Náborové koncerty naší pobočky
V rámci náborových koncertů jsme dětem v MŠ v
Horním Lidči, Lidečku a Valašské Polance
předvedli “Pohádku o tom, jak rozveselit
smutnou notovou osnovu”. Zábavnou formou
jsme děti seznámili se základními hudebními
pojmy a naší žáci předvedli hru na všechny
hudební nástroje, na které se na naší pobočce
mohou naučit hrát. S sebou jsme také přinesli
obrázky hudebních nástrojů, které namalovaly děti
z výtvarného oboru. Děti z MŠ se aktivně
zapojovaly programu a muzikanty odměnily
potleskem.

Kmenová škola ve Vsetíně od nového školního roku otevírá
nově v hudebním oboru muzikálové oddělení se zaměřením na
zpěv a pohyb a také výuku hry na keyboard s připojením na
PC techniku, programování, komponování, zápis notového
partu pomocí PC techniky, práci se zvukovou technikou a
mixáž hudby. Ve výtvarném oboru nabízíme nově předmět
počítačová grafika.
Věřím, že si jistě z naší široké nabídky jak stávající, tak z nově
otevřených předmětů vyberete a budeme se setkávat společně
i v novém školním roce.
Přeji Vám všem krásné sluníčkové prázdniny, příjemnou
dovolenou a těším se na setkání s Vámi 4.září , kdy bude
zahájení školního roku 2006/2007.
Roman K o n ů p k a
ředitel školy

Miloslava Zádrapová
Tak jako každý školní rok, tak i v tomto školním
roce 2005/2006 se žáci výtvarného oboru absolventi I. a II.stupně - dostávají na školy s
uměleckým zaměřením.
Žáci, kteří chtěli dále studovat, jsou připravováni
na talentové zkoušky na střední umělecké školy
i na VŠ s uměleckým zaměřením.
Je to vždy úspěch školy, když jsou přijati.
Přejeme žákům hodně zdaru k dalšímu studiu.
Jaroslava Franková
Dne 13.května 2006 se v ZUŠ Břeclav konalo
Ústřední kolo národní soutěže ve hře na
cimbál. Naší školu reprezentoval žák
Štěpán Mikulenčák ze třídy učitelky Kateřiny
Bazelové, který vždy s úspěchem prošel
všemi předešlými koly.
Z této soutěže si přivezl 1.místo, které jistě
bude pro něj další motivací. Tímto Štěpánovi
gratulujeme, k tak hezkému umístění a
přejeme hodně štěstí.

Plán akcí odloučeného pracoviště ZUŠ Vsetín - Lidečko
Odloučené pracoviště ZUŠ Vsetín - Lidečko, oznamuje všem rodičům a
jejich dětem, že přijímací zkoušky do hudebního a výtvarného oboru
budou 14.6.2006 v Lidečku, ve třídě hudební nauky (M.Zádrapová,
K.Kubka) a 15.6.2006 ve Valašské Polance, ve třídě hudební nauky
(Z.Machačová). Vždy od 13.00 - 17.00 hodin.
Oznamujeme všem žákům ZUŠ Vsetín - Lidečko (mimo PHV), že
komisionální zkoušky a postupové zkoušky z hudebního nástroje a
hudební nauky, se uskuteční 7.6.2006 v Lidečku, ve třídě hudební nauky,
od 11.15 - 18.00 hodin.
Miloslava Zádrapová

Dne 28.4.2006 se v Uherském Brodě konalo krajské kolo přehlídky
tanečních oborů základních uměleckých škol.
Představení s názvem Stíny žáků učitele Martina Píchala získalo
zvláštní ocenění za taneční projev.
Tímto panu učiteli i žákům gratulujeme a přejeme jim i všem ostatním
žákům tanečního oboru, hodně radosti z další práce.

Přijímací zkoušky - 12.- 16.června 2006
14.00 - 17.00 hodin
Přijímací zkoušky se konají v budově školy ZUŠ Vsetín, kde v přízemí
získáte bližší informace a vyplníte přihlášku. U dětí nezletilých je
nutný doprovod rodičů.
Další informace získáte na www.zus-vsetin.org, kde máte i možnost si
vyplnit přihlášku.
Hudební obor : Základní podmínkou přijetí je úspěšné absolvování
talentové zkoušky před zkušební komisí. Povinný předmět na I. stupni
je hudební nauka (HN). Žáci jsou během studia zařazováni do
klavírních doprovodů, pěveckého souboru, souborové, komorní a
orchestrální hry.
Škola vyučuje tyto hudební předměty:
Klavír, keyboard, akordeon, kytara, basová kytara, bicí nástroje,
housle, violoncello, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon,
trubka, lesní roh, trombon, tuba, cimbál, základy hudební skladby,
aranžování, dirigování, pěvecká hlasová výchova, sborový zpěv,
pěvecké muzikálové oddělení.
Ve škole pracují:
* 2 smyčcové soubory
* 2 kytarové soubory
* pěvecký sbor
* akordeonový soubor
* koncertní orchestr
* dechový orchestr
Koncertní a dechový orchestr nabízí uplatnění pro žáky, bývalé
absolventy i ostatní příznivce hudby. V repertoáru koncertního
orchestru jsou různé skladby ve stylu pop music, swingu, přednesové
skladby pro sólové nástroje, muzikálové songy a další. V dechovém
orchestru je kladen velký důraz mimo klasické pochody, polky a
valčíky na koncertní tvorbu, populární hudbu, sólové přednesy a na
transkripce z velkých symfonických orchestrů.
Orchestry do svých řad přijímají stále nové členy a to pro jejich
obsazení:
Koncertní orchestr:
Flétna, klarinet, hoboj, saxofon, trubka, lesní roh, trombon, tuba,
klávesové nástroje, kytara, basová kytara, bicí nástroje, housle, viola,
violoncello, pěvecké hlasy.
Dechový orchestr:
Flétna, klarinet, hoboj, fagot, saxofon, křídlovka, trubka, tenor,
baryton, lesní roh, trombon, tuba, bicí nástroje a pěvecké hlasy.

Akce na měsíc červen
2.6.

14.30

5. - 26.6.

Hudební program k předávání
maturitních vysvědčení pro SPŠS
Výstava VO v Domě kultury - Lidečko

5.6.

16.00

Třídní koncert žáků učitelek
M.Zádrapové a Z.Machačové Lidečko

7.6.

18.00

Závěrečné a absolventské
vystoupení TO - Dům kultury Vsetín

8.6.

16.00

Třídní koncert učitelek
M.Zádrapové a Z.Machačové
Valašská Polanka

9.6.

16.00

Koncert dechových orchestrů
ZUŠ Žlutice a ZUŠ Vsetín
Dolní náměstí Vsetín

12.6.

16.00

Třídní koncert žáků učitele
K.Kubky - Horní Lideč

13.6.

16.00

Závěrečný koncert žáků ZUŠ
Dům kultury Lidečko

15.6.

15.00

Hudební program ke slavnostnímu
vyřazení nejlepších maturantů Kino Vatra

15.6.

17.00

Žákovský koncert

21.6.
22.6.

Den evropské hudby - hraje dechový
orchestr ZUŠ Vsetín - Dolní náměstí
17.00

Slavnostní závěrečný koncert

Pozvánka na akce pobočky Lidečko

Koncem školního roku se blíží i vystoupení našich
žáků. Celkem se uskuteční 4 koncerty :
Výtvarný obor :
5.6.2006 - Třídní koncert Lidečko, v KD Lidečko (žáci
K talentové zkoušce si žáci přinesou 10 vlastních výtvarných prací.
učitelek Machačové a Zádrapové)
8.6.2006 -Třídní koncert Valašská Polanka, ve školní
Povinné předměty: kresba, malba, grafika, dekorativní činnost,
družině
(žáci učitelek Machačové a Zádrapové)
modelování, keramika
12.6.2006 - Třídní koncert Horní Lideč, v “Kačabaru” (žáci
Nový předmět : počítačová grafika
učitele Kubky)
13.6.2006 - Slavnostní koncert Lidečko, v KD Lidečko
Estetická výchova - “Dětičky” :
(žáci učitelů Machačové, Zádrapové, Kutnarové, Kubky,
Příprava pro všechny obory - hudební, výtvarný, taneční a literárně
dramatický
Humplíka)
Začátky všech koncertů jsou vždy v 16.00 hodin.
Délka studia:
1 - 2 roky
V letošním roce se slaví 250 let od narození
Věk pro přijetí:
5 let dosažených v roce 2006
W.A.Mozarta, proto bychom chtěli tato vystoupení věnovat
tomuto významnému skladateli. Srdečně zveme na naše
Taneční obor : (přijímací zkoušky 15.30 - 17.00)
Základní podmínkou přijetí je úspěšné absolvování talentové zkoušky koncerty nejen rodiče a jejich děti, ale všechny, kteří mají
rádi hudbu, aby se přišli na naše žáky podívat a podpořit
před zkušební komisí. Ke zkoušce si žáci přinesou cvičební úbor.
jejich snažení svou účastí a potleskem. Všichni jste vítáni!
Miloslava Zádrapová
Povinné předměty: taneční průprava, základy klasického tance,
základy lidového tance, základy moderního tance, taneční praxe

Základní umělecká škola Vsetín
Adresa : Podsedky 285
755 01 Vsetín
Tel : 571 411 725
E-mail: zus@vs.inext.cz
www. zus-vsetin.org

Občasník je vydáván pro potřeby školy.
Náklad 1000 výtisků.
šéfredaktorka : Bazelová Kateřina
tisk: Středisko služeb školám Zlínského kraje
- odloučené pracoviště Vsetín

