Dotazník vyplňte a odevzdejte svému vyučujícímu, nebo si jej stáhněte z www.zusjjrrozmitalptr.cz/hudebni-obor/absolventi/,
vyplňte na počítači a zašlete na e-mail školy: zusjjr@rozmitalptr.cz do 30. dubna 2018.

DOTAZNÍK PRO ABSOLVENTY
Jméno a příjmení
Místo vzdělávání v ZUŠ –
pobočka (označ křížkem)

Jméno vyučujícího

□ Rožmitál
□ Bohutín □ Hvožďany □ Jince □ Milín □ Obecnice
Paní učitelka Mgr. Ivana Hoyerová

Ke kterým dalším učitelům jsi
v průběhu studia v ZUŠ chodil/a
a na jaké nástroje?

V průběhu studia jsem nechodil k žádným jiným
učitelům.

Studoval/a jsi i jiný obor než
hudební?
Jak dlouho? U kterého učitele?

Nikdy jsem nestudoval jiný obor než hudební, sólový
zpěv.

Jakou školu studuješ?
V jaké jsi třídě na ZŠ, příp. na
SŠ?

Chodím do Základní školy v Březnici do 9. třídy.

Hraješ nebo jsi někdy hrál/a
v nějakém hudebním tělese,
s dalším hráčem nebo ve
skupině (orchestr, komorní
seskupení, klavírní doprovod,
čtyřruční hra atd.)?

Zúčastnil/a ses během studia
v ZUŠ soutěží ve hře na hudební
nástroj, s jakým výsledkem?

Ukončíš absolutoriem docházku
do ZUŠ nebo budeš pokračovat
ve 2. stupni (ve studiu pro
dospělé) nebo se budeš jinak
podílet hrou v souborech?

Po dobu co se o hudbu zajímám, zpívám ve Sboru
sv. Ignáce Březnice, dále jsem spolupracoval s
Dechovým orchestrem mladých ze ZUŠ J. J. Ryby z
Rožmitálu pod Třemšínem a o těchto vánocích jsem
také zpíval s Rožmitálskou Venkovankou.

Ještě jsem se žádné soutěže neúčastnil, ale do
budoucna to jistě plánuji.

Samozřejmě budu pokračovat u paní učitelky Ivany
Hoyerové i na druhém stupni.

Chodil/a jsi do ZUŠ rád/a?
Co tě nejvíce přitáhlo a
bavilo.

Co se Ti vybaví
v souvislosti se ZUŠ
J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.?

Měl/a jsi během studia
v ZUŠ krizi a chtěl/a jsi
školu opustit? Pokud ano,
jak jsi to překonal/a?

Chtěl/a bys mít
v budoucnu kontakt se
ZUŠ (notový materiál aj.)
nebo nějakou formou
spolupracovat na
vystoupeních v ZUŠ?

Myslíš si, že už jsi sám
schopen/sama schopna
nastudovat nové skladby
a uplatnit se v hudební
činnosti?

Co bys vzkázal/a
začínajícím žáčkům ZUŠ
v hudebním oboru?

Do ZUŠ jsem vždy chodil rád a pokaždé jsem odcházel
plný pozitivní energie.

Vybaví se mi škola, která funguje, škola která je suprově
vybavená a kde se učitelé věnují žákům se 100
procentním nasazením.

Nad tím jsem opravdu nikdy neuvažoval a myslím, že ani
uvažovat nebudu.

Samozřejmě, jelikož mě ještě čeká řada let studia na této
skvělé škole.

Ano myslím, že ano.

Začínajícím bych vzkázal, že studovat hudbu je dar pro
celý život, ale nedá se vynutit - musíte ji dělat srdcem.
Hudba je radost, která člověka naplňuje, a jsem rád, že
svým zpěvem mohu těšit druhé.

