
ZÁPIS ŽÁKŮ DO VŠECH OBORŮ ZUŠ SEMILY 
 
PO DOHODĚ NA EMAILU reditel@zussemily.cz  
(napište do emailu, prosím, i vaše telefonní číslo)  
nebo na TELEFONU 481 625 471 
Zápis už bude možné v těchto termínech provést i za přítomnosti zákonného zástupce.  
Prosil bych čestné prohlášení o bezpříznakovosti vůči COVID 19.  
O případných změnách vás budeme informovat na www.zussemily.cz. Jiří Kurfiřt  
Nejlepší termín zápisu: 
OD PONDĚLÍ 15. června 2020 DO PÁTKU 19. června 2020   
 

• Dohoda o jiném termínu je možná telefonicky na čísle ZUŠ 481 625 471  
nebo na e-mailové adrese reditel@zussemily.cz nebo zus@zussemily.cz . 

• Do ZUŠ přijímáme „předškoláky“ od 5 let a žáky základních škol, kteří nastupují 
v novém školním roce (2020/2021) do  1., 2. nebo 3. třídy základní školy, ale i starší 
zájemce včetně dospělých.  

 
Pokud nemůžete k zápisu přijít ve výše uvedeném termínu, můžeme se dohodnout o 
termínu na začátku školního roku od úterý 1. do pátku 4. září 2020 
 

• HUDEBNÍ OBOR – hra na hudební nástroje, sólový zpěv 
Své dítě připravte na to, že při zápisu do hudebního oboru zazpívá snadnou písničku 
(Skákal pes, Pec nám spadla, Kočka leze dírou apod.) a zkusí rytmicky zatleskat 
předvedený krátký rytmický motiv (hra na ozvěnu). Pokud vaše dítě nezpívá, neznamená to, 
že nemá hudební sluch, ale může to znamenat jen to, že dosud zpívat neumí.   

• HUDEBNÍ OBOR – sborový zpěv 
Dětský pěvecký sbor Sedmikráska - pro děti z 1. a 2. tříd ZŠ (sbm. Iva Srbová) 
Dětský pěvecký sbor Čekanky -  pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ (sbm. Jitka Strnadová)  
Do tohoto sboru přestupují postupně zpěváci ze Sedmikrásky. 
Chcete-li přihlásit své dítě do některého z těchto sborů, máte tyto možnosti:  
a) přijďte na zápis a před začátkem školního roku dostanete informace o první zkoušce  
b) kontaktujte se na sbormistryně Ivu Srbovou nebo Jitku Strnadovou  
Dětský pěvecký sbor Jizerka – hlavní sbor (sbm. Nadia Ladkany a Alena Brádlová) 

• VÝTVARNÝ OBOR 
K zápisu dítě přinese obrázek, který samo vytvoří, nebo namaluje obrázek v ZUŠ nebo po 
domluvě kontaktujte učitelky výtvarného oboru Libuši Roudnickou nebo Janu Hylmarovou. 
Informace získáte na 481 625 471. 

• TANEČNÍ OBOR 
Zápis bude podobný zápisu do hudebního oboru. Po domluv ě můžete také kontaktovat paní 
učitelku Kateřinu Priščákovou. Informace získáte na 481 625 471. 

• LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 
U zápisu uchazeč přednese básničku, může zazpívat i vytleskat rytmus jako v hudebním 
oboru. Po domluvě na tel. 481 625 471 můžete kontaktovat paní učitelku Svatavu 
Bezpalcovou. 
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