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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍCH TALENTOVÝCH ZKOUŠEK 

ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ KE STUDIU 
 Ke studiu se žáci přihlašují písemnou přihláškou na předepsaném tiskopise. Tato 
přihláška je volně přístupná na webových stránkách školy nebo v kanceláři školy.  

 Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšně vykonané přijímací talentové zkoušky. 
Řádný termín přijímacích talentových zkoušek je zveřejněn na webových stránkách školy v 
dostatečném předstihu. Dle potřeby škola organizuje také mimořádné termíny zkoušky. Průběh a 
výsledek zkoušky je zaznamenán do  „Protokolu o přijímání žáků“. Přijímací komisi jmenuje ředitel 
školy.  

Kapacita školy činí  620 žáků. 

 O přijetí žáka ke studiu jsou zákonní zástupci žáka vyrozuměni nejpozději do konce 
měsíce srpna. Přijatí žáci jsou do výuky zařazeni v souladu s platnou legislativou a ŠVP ZUŠ. 
Zákonní zástupci přijatých žáků poskytnou škole podklady pro matriku a to  vyplněním "Vstupního 
listu" žáka, který obdrží společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu. 

 Žáci, kteří nevykonali úspěšně přijímací talentovou zkoušku nebo neprokázali předpoklady 
pro vzdělávání nemohou být zařazeni ke vzdělávání a zákonní zástupci žáka jsou o tomto 
informováni rozhodnutím ředitele školy.  

 Žáci, kteří nebyli přijati ke studiu z kapacitních důvodů, jsou zařazeni do databáze 
nepřijatých uchazečů a  jsou o tomto informováni. V případě uvolnění kapacity školy nebo 
kapacity u požadovaného studijního předmětu, jsou následně přijati ke studiu. 

 

 Uchazeči o studium, kteří ze závažných důvodů (zdravotních apod.) nemohou vykonat 
zkoušku ve stanovených termínech, mají možnost v době konání zkoušek telefonicky dohodnout 
náhradní termín. 

 Třídy, kde bude zkouška probíhat budou označené, v recepci-vrátnici školy se nahlaste 
službě. Po dobu přijímacích talentových zkoušek bude ustanovena služba, která bude vykonávat 
dohled na chodbách a poradí nově příchozím v rámci organizace zkoušek. 

 

Kritéria pro přijetí žáků ke studiu 
 Cílem přijímací zkoušky je posouzení předpokladu ke vzdělávání  uchazeče v cílené 
přátelské atmosféře. Každý obor stanovuje obsah a rozsah zkoušky (konkrétní činnosti), jejichž 
zvládnutím žák prokáže předpoklady potřebné ke studiu vybraného oboru.  Jednotlivé činnosti 
přijímacích zkoušek jsou hodnoceny stupnicí 0-3 body v hudebním oboru, 0-5 v tanečním  a 
literárně-dramatickém, 0-15 ve výtvarném oboru. Součtem získaných bodů je stanoveno pořadí k 
přijetí ke studiu, v hudebním oboru s přihlédnutím na aktuální nabídku volných míst ke vzdělávání 
u konkrétních učitelů. 
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Hudební obor: 
Předpoklady pro studium jsou ověřovány na základě posouzení fyzických dispozic pro studium 
daného nástroje a prostřednictvím těchto činností: 

zpěv písně, opakovaní hraného tónu, rozlišení jednoho nebo více tónů, hledání chyby v hrané 
písni,  opakování zatleskaného rytmického úryvku, komunikační zralost a projev 

Taneční obor:  
Předpokladem pro přijetí je pohybová a rytmická způsobilost žáka. Během přijímací zkoušky je 
hodnocen v těchto oblastech: 

jednoduché rytmické cvičení, prokázání fyzických dispozic, komunikační zralost a projev 

Výtvarný obor: 
Předpoklady pro studium jsou ověřovány na základě zadaného výtvarného úkolu, zpravidla kresby 
a prostorového zpracování hlíny. Doporučujeme zájemci o studium výtvarného oboru předložit 
domácí práce svědčící o jeho talentových předpokladech. Součástí zkoušky je rovněž motivační 
rozhovor. 
Pro posouzení výtvarného úkolu a předložených prací jsou rozhodující tato kritéria: 

komunikační zralost a projev, posouzení schopnosti plošného a prostorového vyjadřování, 
posouzení přinesených maleb a kreseb k nahlédnutí komise 

Literárně-dramatický obor: 
Komunikační a pohybové schopnosti žáka jsou sledovány a hodnoceny v těchto činnostech:  

komunikační zralost a projev, mluvené slovo - přednes předem připraveného  textu nebo poezie, 
rytmus a pohyb, představivost a fantazie, psychosomatika a soc. cítění 

Součástí zkoušky je rovněž motivační rozhovor. 

         

    

         Aleš Musil, ředitel školy 


