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Okénko ředitele
Vážení přátelé, milí žáci,

Krajské kolo v komorní hře s převahou smyčců

Dne 3.dubna 2007 bude naše škola
pořádat Krajské kolo soutěže v komorní hře
s převahou smyčcových nástrojů.
Naše škola bude hostit zhruba kolem 100
účastníků, tedy žáků a jejich učitelů z celého
Zlínského kraje. Bude to poměrně velká akce,
je plánována na celý den až do pozdních
večerních hodin a organizačně podílet se na
této soutěži budou všichni učitelé celé naší
školy.
Pro vítěze jednotlivých kategorií jsou
připraveny cenné dary a již podruhé je také pro
absolutního vítěze celého soutěžního dne
přichystána cena ředitele Romana Konůpky.
Tyto ceny bylo možno zakoupit díky
sponzorským darům, čímž již nyní děkujeme
sponzorům za přislíbené, jak finanční tak
ostatní dary. Tímto bychom rádi oslovili firmy
i jedince, kteří by chtěli svým darem akci
podpořit. Tuto akci budeme zveřejňovat také
ve sdělovacích prostředcích, včetně televize,
kde budou sponzoři uvedeni.
Bližší informace získáte na ředitelství školy.
Těšíme se na setkání s žáky z ostatních škol
a zveme také naše žáky a rodiče k poslechu
soutěžních souborů, které budou jistě
inspirací i pro naše žáky do další práce.
Marta Šatná
zástupkyně ředitele

nový kalendářní rok započala naše kmenová škola
opět v duchu stavebních prací. V rámci rekonstrukce
budovy se nyní provádí generální oprava sociálního
zařízení, která bude ukončena začátkem měsíce
března. Od tohoto měsíce bude mít škola moderní
sociální zařízení, včetně nové, moderní dlažby,
obkladů a umývadel.
V prostorách tanečního oboru budou vybudovány
sprchové kouty a v přízemí školy bude také nově
realizován bezbariérový přístup na sociální zařízení.
Celková investice na tyto rekonstrukce si vyžádá
necelé tři miliony korun. Velký dík a poděkování
patří Krajskému úřadu Zlínského kraje, který naší
škole na tuto rekonstrukci přidělil tyto nemalé
finanční prostředky.
Rád bych Vás tímto také informoval, že od měsíce
února bude na stránkách naší školy www.zusvsetin.org v odkazu “omluvný list” možno omlouvat
své děti z výuky. Vždy je třeba ve zprávě uvádět
jméno žáka, jeho učitele, důvod nepřítomnosti,
případně dobu nepřítomnosti a údaj zletilé osoby,
která omluvenku posílá včetně telefonického
spojení. Tyto zprávy budou ihned po přijetí předány
třídním učitelům.
Dále nově na našich stránkách v odkazu
“nepřítomnost učitelů” naleznete informace o
případné nepřítomnosti učitelů, doby nepřítomnosti
včetně náhradní výuky, suplování a podobně.
Věřím, že tyto nové komunikační možnosti přispějí
ke stále se zvyšující prestiži naší školy a že budou
sloužit ku prospěchu dobré věci. Přeji Vám, aby jste
s novými komunikačními záměry a stále probíhající
modernizací školy byli spokojeni.
Těším se na setkání s Vámi na našich
připravovaných akcích, koncertech, výstavách a
vystoupeních.
Roman K o n ů p k a
ředitel školy

Dne 1.prosince 2006 se konala na Základní umělecké škole Rudolfa
Firkušného v Napajedlích Krajská soutěž ve hře na elektronické klávesové
nástroje, tentokrát již 2.ročník.

Akce na měsíc únor
15.2.

17.00

Ze vsetínské základní umělecké školy se této soutěže zúčastnilo celkem 6
žáků a zde je jejich umístění :

V. Žákovský koncert
koncertní sál školy

3.2.

Zájezd pro žáky tanečního oboru
na balet Labutí jezero
- divadlo Olomouc

Zlaté pásmo :
Šimon Zemánek (uč. Petr Liška)
Stříbrné pásmo : Alena Šerá (uč.Michaela Kůdelová)
Bronzové pásmo : Magdalena Rumánková (uč.Michaela Kůdelová)

9.2.

Školní kolo soutěže v komorní hře
s převahou smyčcových nástrojů

III.kategorie

15.2.

Okresní kolo soutěže
v komorní hře
s převahou dechových nástrojů
v Rožnově pod Radhoštěm

II.kategorie

Diplom za účast : Iveta Šerá (uč.Michaela Kůdelová)
IV.kategorie

Akce na měsíc březen

Bronzové pásmo : Klára Válková (uč.Miloslava Smítková)
V.kategorie
Zlaté pásmo :

9.3.

Třídní schůzky s akcí
“Den otevřených dveří”
pro rodiče žáků
učitelky Jaroslavy Špačkové

10.3.

Třídní schůzky s akcí
“Den otevřených dveří”
pro rodiče žáků
učitele Martina Píchala

8.3.

Okresní kolo soutěže
v komorní hře
s převahou smyčcových nástrojů
v Rožnově pod Radhoštěm

Pavla Hlavatá (uč. Petr Liška)

Všem soutěžícím i učitelům blahopřejeme k dosaženým výsledkům!

Pozvánka na Náborové koncerty
Již mezi tradiční akce naší školy patří pořádání koncertů pro
Základní školy ze Vsetína a okolí, které se každým rokem konají
v jarním období.
Tyto koncerty jsou určeny pro žáky I. a II. stupňů základních
škol.
Při koncertech pro I. stupeň jsou žáci zábavnou formou
seznámeni se základními hudebními pojmy, hudebními nástroji,
druhy tanců a nejznámějšími hudebními skladateli.
Na koncertech pro II. stupně, se žáci již podrobněji seznámí
s hudebními obdobími, hudebními skladateli, jejich životy
a skladbami.
Každý koncert je propojen průvodním slovem a sami
posluchači jsou při koncertě zapojováni do dění na pódiu formou
otázek.
Na koncertech vystoupí žáci naší školy, což bude jistě i pro
posluchače přínosné slyšet své vrstevníky, kteří mohou být
také pro ně inspirací.
Letošní koncerty jsou naplánovány na 12. - 23.3.2007
v časech 8.30 a 10.30 hodin. Všechny školy budou
s předstihem informovány, ale pokud budete mít zájem,
můžete se již nyní informovat na ředitelství školy
Těšíme se na hojnou účast žáků a spolupráci se základními
školami ze Vsetína i okolí.
K.B.

15.3.

17.00

VI. Žákovský koncert
koncertní sál školy

21.3.

18.00

Jarní koncert
koncertní sál školy

29.3.

16.30

Třídní schůzka rodičů žáků
učitelky Kateřiny Davidové

Na všechny akce Vás srdečně zveme!
Dne 15.2.2007 proběhne Okresní kolo soutěže
v komorní hře s převahou dechových nástrojů
v Rožnově pod Radhoštěm.
Naší školu budou reprezentovat tři komorní
soubory ze třídy učitelky Zdeňky Machačové duo zobcových fléten, trio zobcových fléten
a klarinetové trio.
Přejeme žákům i paní učitelce hodně sil při
přípravě na soutěž a mnoho úspěchů při soutěži.
K.B.
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