
Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ,  Sólový a komorní zpěv,  
okres Brno – venkov 

 
organizátor soutěže - ZUŠ Ořechov, Komenského 4 

 
Soutěž se koná 17. února 2015 v ZUŠ Modřice, Benešova 271 

 
 

HARMONOGRAM 
 

 
SÓLOVÝ ZPĚV 

 
Losování začátečního písmena pro pořadí soutěžících žáků 8.20 hod. 

 
ZAHÁJENÍ SOUT ĚŽE - představení odborné poroty 8.50 hod. 

 
 
KATEGORIE 

 
POČET SOUTĚŽÍCÍCH 

Začátek 

0. kategorie 18 soutěžících 9.00  

Porada poroty 
I. kategorie 8 soutěžících 10.30 

Porada poroty 
II. kategorie 6 soutěžících 11.20  

Porada poroty 
 

Vyhlášení výsledků 0. - II. kategorie 12.15 hod. 
 

III. kategorie 10 soutěžících 13.00  

Porada poroty 
IV. kategorie 5 soutěžící 14.00  

V. kategorie 5 soutěžících 14.30 

Porada poroty 
VI. kategorie 1 soutěžící 15.30 

VII. kategorie 3 soutěžící 15.35 

VIII. kategorie 1 soutěžící 16.00 

X. kategorie 1 soutěžící 16.10 

Porada poroty 
 

Vyhlášení výsledků III. - X. kategorie 16.45 hod.  

 
 
 
 

KOMORNÍ ZP ĚV 
 

 
KATEGORIE 

 
POČET SOUBORŮ 

V čase 

II. kategorie 2 17.10  

IV. kategorie 4 17.20  
Porada poroty 

 
Vyhlášení výsledků Komorní zpěv II. - IV. kategorie 18.15 hod. a ukončení soutěže 



 
 

Pořadí, v jakém budou soutěžící vystupovat, určí písmeno, které bude vylosováno v 8.20 hodin. 
 
 

Prezence soutěžících bude probíhat po celou dobu soutěže. 
 
 

Startovné činí 70,- Kč. Každý soutěžící obdrží balíček s občerstvením (bageta) a malý dárek. 
Nápoje po celou dobu soutěže pro soutěžící a pedagogy zdarma.   
 
 
Budova Základní umělecké školy v Modřicích se nachází na ulici Benešova 271. Je to rohový, modrý 
přízemní dům u telefonní budky. Zde probíhá prezence soutěžících a vlastní soutěž. Na vedlejší budově 
Benešova 268 bude zázemí pro školy, které vzhledem k vysokému počtu soutěžících neumístíme do budovy 
na Benešově 271. Bližší upřesnění polohy školy naleznete na www.zusmore.cz na liště kontakty a mapa. 
Budova školy bude otevřena od 7.45 hodin. Parkování aut možno v přilehlých ulicích. 
 
 
Vzhledem k dlouhému dni a vašemu  případnému zájmu o zakoupení baget v hodnotě cca. 40 Kč,- pro klavírní 
korepetitory a pedagogy, prosím zašlete příslušný počet do čtvrtka 12. února 10.00 hod. na email 
zus.orechov@volny.cz, abychom je pro vás mohli objednat. 
 
 
Ze soutěže pořizujeme videozáznam, který bude uložen prostřednictvím služby Úschovna.cz po kategoriích 
po dobu 15 dní (tedy do konce měsíce února 2015) a připraven ke stažení. Odkaz bude na našich webových 
stránkách www.zusmore.cz 
 
 
Kontakty  pro případné bližší informace: 
ředitel školy: Mgr. Petr Křivánek    737 044 728 
zástupce ředitele školy: Barbora Křemenáková 604 942 427 
 
  

Přejeme Vám příjemný a úspěšný den u nás v Modřicích. 
 
 
Těšíme se na Vás            
 

 
 

 


