Přijímání žáků
Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021
Přijímání uchazečů o vzdělávání se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém
vzdělávání. V přijímacím řízení do všech oborů bude zohledněna volná kapacita školy a datum
podání přihlášky.
Ke studiu se žáci přihlašují elektronickou přihláškou v Informačním systému základních uměleckých
škol iZUŠ //www.izus.cz //. Tento systém je přístupný i přes webové stránky školy. Veškeré bližší
informace získáte přímo v kanceláři školy (tel.: 515 229 971). Za nezletilého zájemce podepisují
přihlášku zákonní zástupci.
Přijímací talentové zkoušky nově přihlášených žáků se budou konat v termínu: ve školním roce
2019/2020 se přijímací talentové zkoušky nekonaly.
Bližší informace budou zájemcům sděleny prostřednictvím vedení ZUŠ a vyvěšeny v hlavní budově
školy (Hrušovany nad Jevišovkou, Anenská 210).
Případný doplňující zápis žáků do předmětů s volnou kapacitou bude probíhat ve dnech od 1. do 4. 9.
2020.

Kritéria pro přijetí žáků ke studiu
Žáci jsou přijímáni na základě výsledků talentové zkoušky. Počet přijatých žáků závisí na povolené
kapacitě školy (schválených výkonem jednotlivých oborů).
✓ Hudební obor
▪
▪
▪

Při přijetí je zohledněna volná kapacita vyučovaného předmětu
Žáci od 7 let jsou přijímáni a zařazováni do ročníků bez absolvování
přípravné hudební výchovy
Přednostně budou přijímáni zájemci o tato studijní zaměření:
o pouze doplnění do oborů za žáky, kteří ukončili studium

Kritéria hodnocení
Všeobecné hudební předpoklady:
a) zpěv písně
b) intonace
c) rytmické cítění
d) reakce na hudbu a dynamiku
Nástrojové předpoklady

0-5
0-5
0-5
0-5
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Bodová škála
Všeobecné hudební předpoklady:
▪
▪
▪
▪

5 bodů = suverénní a jistý projev, bezchybné splnění úkolu, přípustné nejvýše
drobné zaváhání
3 - 4 body = dobré provedení úkolu s lehkými nepřesnostmi, drobnými chybami,
intonační či rytmickou nejistotou a zaváháním
1 - 2 body = nejisté zvládnutí úkolu, větší rytmické a intonační nepřesnosti,
nejistota, chyby
0 bod = nekvalitní provedení s velkými intonačními a rytmickými chybami,
nezvládnutí úkolu, nesplnění základních požadavků

Nástrojové předpoklady:
•
•

vlastní vhodný hudební nástroj
případně se zákonní zástupci dítěte chtějí domluvit na koupi
vhodného hudebního nástroje s vyučujícím hlavního oboru

Maximální počet získaných bodů je 20. Minimální hranice nutná k přijetí do ZUŠ je 12 bodů.

✓ Výtvarný obor
▪ Zralost výtvarného projevu
▪ Reakce výtvarnými prostředky na verbální motivaci
▪ Sociální zralost dítěte v PVV - samostatnost (například při práci s lepidlem,
nůžkami apod., koncentrace dítěte v delším časovém bloku)
▪ Trvalý zájem o obor
▪ Vytvoření věkové kompaktní skupiny žáků

✓ Taneční obor
▪ POHYBOVÁ STRÁNKA - celková dobrá pohyblivost, obratnost, fyzické dispozice,
pohybová paměť, tanečnost, představivost, pohybová koordinace
▪ HUDEBNÍ STRÁNKA - hudební a rytmické cítění
▪ Schopnost práce ve skupině a komunikace s učitelem

✓ Výuka probíhá:
o v přípravném studiu pro děti ve věku
od 5 let v 1. ročníku a od 6 let ve 2. ročníku Přípravného studia

o v základním studiu I. stupně pro děti a mládež ve věku od 7 let
o v základním studiu II. stupně pro mládež ve věku od 14 let
o ve studiu pro dospělé od 18 let věková hranice neomezena
pozn. dosažení věkové hranice se počítá k prvnímu září daného školního roku
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