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BULLETIN č. 7/2009 

 
Vážení rodiče, milí žáci,   

dovolte nám, abychom vám všem popřáli mnoho pohody a štěstí do nového 
roku 2009. Po vánočních prázdninách nás v tomto pololetí čeká několik soutěží.   

Naši žáci se zúčastní taneční soutěže, soutěže v sólovém zpěvu, hře                 
na dechové nástroje,  bicí nástroje a soutěže smyčcových orchestrů. Smyčcový 
orchestr Juventus Gradecensis se také spolu s kytarovým orchestrem intenzivně 
připravuje na soutěž v Belgii.  17. února v naší škole proběhne okresní kolo               
ve hře na dechové nástroje a 4. března krajské kolo v sólovém a komorním zpěvu. 
V těchto dnech je výuka v hudebním oboru včetně hudebních nauk a přípravek 
nahrazena návštěvou těchto soutěží, kde mohou žáci slyšet své soutěžící kolegy.  
 
SDRUŽENÍ: 
 V září 2008 na naší škole vznikla dvě nová občanská sdružení Baletka                      
a Výtvarka, která podporují činnost tanečního a výtvarného oboru. Dalšími dvěma 
jsou „Sdružení při ZUŠ Habrmanova“, podporující činnost hudebního oboru,                  
a sdružení při smyčcovém orchestru Violine. Moc si vážíme vaší podpory a času 
investovaného do práce v těchto sdruženích. Znovu se nám potvrzuje domněnka,     
že do naší školy chodí děti, jejichž rodiče o ně mají opravdový zájem a nelitují jim dát 
svůj čas.  Děkujeme vám za to. 
 
WWW: 

Důležitou  novinkou  jsou vylepšené  webové stránky naší  umělecké školy   
na www.zus-habrmanova.cz.  Najdete zde mimo jiné odpovědi na vaše nejčastější 
dotazy. Pokud uspokojivou odpověď na váš dotaz nenaleznete, můžete se zapojit    
do internetové diskuze, kde vám bude dotaz zodpovězen. Samozřejmě máte 
možnost využít osobního kontaktu, případně použít schránku pro podněty                 
a připomínky v přízemí školy. Všechny vaše podněty a nápady vítáme, jsou pro nás 
velice důležité.  Můžete zde také využít elektronickou omluvenku, která  se rychle 
dostane ke třídnímu učiteli. Přesto vás prosíme, abyste žáka omluvili                              
i prostřednictvím žákovské knížky s vaším podpisem. 
 
DŮLEŽITÉ TERMÍNY: 

Termín pro zaplacení školného a výpůjčného za nástroje na druhé pololetí 
školního roku 2008/2009 je 30. 1. 2009 – tyto platby přijímáme pouze bezhotovostně 
na účet školy. Pokud jste neobdrželi lístek s předpisem plateb, paní P. Vaníčková 
v sekretariátu vám ho na požádání vytiskne (úřední hodiny 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00 hod.).  
 
Za všechny pracovníky školy vám přeji klidný a úspěšný rok 2009. 
 
                                                                                                MgA. Petr Fiala, ředitel školy 


