Kritéria pro přijetí žáků ke studiu - školní rok 2019/2020

Organizace přijímacího řízení
1. Přijímací řízení se řídí § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
2. Žáci jsou přijímáni do přípravného studia před I. stupněm základního studia od 5 let.
Uchazeči prokáží předpoklady ke vzdělávání.
3. Od 7 let věku jsou přijímáni uchazeči podle výsledku talentové zkoušky do 1. ročníku I.
stupně základního studia, případně do ročníku vyššího.
4. Od 14 let jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky do II.
stupně základního studia.
5. Nové zájemce o studium evidujeme u přijímacích zkoušek a v případě nedostatečné
kapacity přijímáme dle bodového ohodnocení u talentové přijímací zkoušky. Podmínkou k
zařazení do ročníku jsou tedy talentové předpoklady žáka a dostatečná kapacita školy ve
zvoleném oboru.
6. Informace o výsledku talentových přijímacích zkoušek bude zveřejněna dne 24. 6. 2019 na
webových stránkách www.zushs.cz
Nové zájemce o studium evidujeme u přijímacích zkoušek a v případě nedostatečné kapacity
přijímáme dle bodového ohodnocení u talentové přijímací zkoušky. 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 0-5 body v hudebním oboru, tanečním oboru a výtvarném. 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. Podmínkou k zařazení do
ročníku jsou tedy talentové předpoklady žáka a dostatečná kapacita školy ve zvoleném oboru
a studijním zaměření. Předpokládaný počet přijatých žáků pro školní rok 2019/2020 je 10.
Přihlášky pro studium v ZUŠ H. Salichové je možné podat do 31. 5. 2019.

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.
Přijímací zkoušky ke studiu na ZUŠ H. Salichové se uskuteční ve dnech 10. 6. - 14. 6. 2019.
Uchazeči o studium, kteří si ve stanoveném termínu podali přihlášku, budou individuálně
informováni a individuálně pozváni k přijímací talentové zkoušce.

