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Okénko ředitele
Vážení přátelé, milí žáci,
školní rok úprkem chvátá do svého závěru
a já bych rád všem našim žákům poblahopřál
k úspěchům,
kterých dosáhli během
svého studia v tomto školním roce. Děkuji
všem učitelům za reprezentaci naší školy
na veřejnosti se svými žáky a za vysoce
profesionální pedagogický přístup ke svým
žákům.
Žákům přeji krásné sluníčkové prázdniny,
a Vám, rodičům našich žáků a všem příznivcům
naší školy přeji příjemnou a pohodovou
dovolenou. Těším se na setkání s Vámi a na
další úspěšnou spolupráci ve školním roce
2009/2010.
							
Roman K o n ů p k a
				
ředitel školy

Zpávy ze smyčcového oddělení
Housle patří mezi tradiční hudební nástroje, na
které se běžně v každé rodině hrávalo. I když
přišlo období elektronické a klasické nástroje
zaznamenaly menší úbyt na zájmu, stále se
najdou nadšenci pro smyčcové nástroje. Jsou
to spíše předsudky, které odrazují rodiče od hry
svých dětí na housle. Ale tento nástroj patří mezi
oblíbené již mnohá století a jistě si své nadšence
udrží a najde i nové.
Tímto zvu nové žáky na přijímací zkoušky, a rádi
vás v novém školním roce přivítáme s kolegy
u nás.

a druhý stupeň absolventským výkonem a většina
z žáků prvního stupně se odhodlala pokračovat ve
studiu dále.
V příštím školním roce nás čeká soutěž
v komorních obsazeních, na které se pomalu
začínáme připravovat, ale zda se zúčastníme
záleží na poctivosti v přípravě našich žáků.

Na závěr ještě malé postesknutí – moc bych si
přál, aby takové soubory fungovaly ve škole
i mimo roky, kdy se konají soutěže, ale bohužel
se nám to příliš nedaří z časových důvodů, týden
nenatáhneme o pár hodin a ti co komorní hrou
Již téměř uplynulý školní rok, byl ve smyčcovém prošli, vědí, že to není otázka 45minut týdně.
oddělení standardním školním rokem. Žáci mají za
sebou veřejné koncerty, také dvě třídní přehrávky, Našim nynějším žákům přejeme, aby se jejich
účastnili se vernisáží, v těchto dnech vykonávají píle projevila na závěrečné známce na vysvědčení
a štěstí jim přálo u postupových zkoušek.
postupové zkoušky.
Nedávno 5 žáků ze tříd učitelů – Jany Kutnarové,
Jaromíra Bazela a Karla Kubky, ukončilo první

Jaromír Bazel
vedoucí smyčcového oddělení

Konec školního roku v tanečním oboru
Blíží se konec školního roku a práce ve všech
třídách tanečního oboru vrcholí. Po přehlídce TO,
která proběhla od ledna do května 2009, a kde nás
žáci prezentovali v okresním a krajském kole,
vrcholí příprava posledních akcí tohoto roku.
V neděli 31.5. vystoupí žáci ze tříd paní učitelky
Špačkové i pana učitele Píchala na Dnu dětí,
pořádaném reklamní agenturou ANNA v parku
u rybníčku.
Na pátek 5.6. připravujeme představení
absolventů a žáků obou učitelů pod názvem
„Kouzlo tance“ ve velkém sále Kulturního
domu Vsetín. V dopoledních hodinách přivítáme
žáky základních škol a večer v 18 hodin rodiče
a širokou vsetínskou veřejnost.
V tomto představení uvidí diváci žáky od prvního
ročníku až po absolventy druhého stupně. Taneční
vystoupení obsahují všechny směry, které se
v naší škole vyučují. Od klasického tance, tance
na špicích, přes současný tanec až po ukázky
z programu historických slavností v Kutné Hoře.
Tak jako každoročně se i letos diváci seznámí
s absolventy prvního a druhého stupně.
Poslední akcí tohoto roku je osmnáctý ročník
Královského stříbření, který proběhne 20. a 21.6.
v Kutné Hoře. Již od prvopočátku se ho účastní
žáci paní učitelky Špačkové. Ti se stali nezbytnou
součástí těchto historických slavností.
Děti vystoupí v hlavních programech během obou
dní v rolích permoníčků, pážat, šašků, trubaček,
praporečníků a dvorních dam.

Na organizaci všech našich akcí se obětavě podílí
zástupci Klubu rodičů TO jak při zajišťování sálu,
dopravy, sponzorů a hlavně dozoru při akcích.
Srdečně zveme všechny naše příznivce na
vystoupení a přejeme pěkně prožité chvíle
s tancem.
Jaroslava Špačková
vedoucí tanečního oboru

Jarní koncert
Dne 5. května se uskutečnil v kostele sv. Kateřiny
v Lidečku tradiční Jarní koncert ZUŠ Vsetín.
Tohoto koncertu se zúčastnili žáci všech učitelů,
kteří vyučují na pobočkách v Lidečku a Horní
Lidči. V prostorách kostela zazněly jak jednoduché
skladbičky žáčků z PHV, tak náročnější skladby
žáků-absolventů, kteří si mohli vyzkoušet
„nanečisto“ skladby, které předvedou na svém
absolventském koncertu.
Poděkování patří farnosti za poskytnutí prostor
a také OÚ Lidečko za pomoc při organizaci.
Tento koncert byl hezkou tečkou za uplynulým
školním rokem a příležitostí žáků ukázat,
co všechno už zvládli, a že se někteří z nich
v budoucnu stanou dobrými muzikanty, zpěváky
a hudebníky. A to je pro učitele velká odměna.
V následujícím měsíci čekají žáky ještě trošku
nepříjemnější povinnosti. A to jsou postupové,
komisionální a závěrečné zkoušky. Takže hodně
zdaru a potom už HURÁ NA PRÁZDNINY.
Petra Slováková
vedoucí pěveckého oddělení

Akce na červen 2009
5.6. 18:00 Dům kultury Vsetín		
						

Závěrečné vystoupení žáků a absolventů tanečního
oboru

18.6. 17:00 koncertní sál školy		

Závěrečný žákovský koncert
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