
Kritéria pro přijímání žáků 

Informace o přijímání nových žáků do ZUŠ 
Ke studiu žáky přihlašují zákoník zástupci nebo se přihlašuji zletilý žáci sami na 
základě přihlášky, a to nejpozději v den konání přijímací zkoušky. Přihláška je 
volně přístupná na webových stránkách školy. Pro všechny obory lze vyplnit před 
elektronickou přihlášku v systému Klasifikace, kterou naleznete na webu školy 
v sekci „Ke stažení“. Další podrobnější informace o talentové zkoušce a 
přijímacím řízení naleznete na webu školy www.zushs.cz. 

Odesláním Přihlášky do ZUŠ prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a 
pravdivé, a vyjadřujete svůj souhlas s jejich zpracováním (v přihlášce jsou 
uvedeny povinné údaje o žákovi pro školní matriku (§ 28 odst. 1 a 2 zákona 
č. 561/2004 Sb.). Přihlášku nemusíte tisknout. 

 

Organizace přijímacího řízení 

• Talentové zkoušky se budou konat ve dnech 13. - 17. června 2022 v ZUŠ H. 
Salichové v Ostravě-Polance n/O.  

• Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady 
ke vzdělávání.  

• Do základního studia I. a II. stupně jsou přijímáni uchazeči na základě 
úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, 
jejíž členy jmenuje ředitel školy. Talentová zkouška může být nahrazena 
úspěšným ukončením základního studia předcházejícího stupně. Termín 
konání talentových zkoušek škola zveřejní nejpozději 14 dní před jejich 
konáním.  

• Do přípravného studia I. stupně mohou nastoupit děti, které k 1. 9. 
následujícího školního roku dovrší 5 let. Do 1. ročníku základního studia I. 
stupně mohou nastoupit děti, které k 1. 9. následujícího školního roku 
dovrší 7 let. Do přípravného studia II. stupně mohou nastoupit děti, které 
k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 13 let a nebyli vzděláváni ve 
studiu I. stupně. Do 1. ročníku základního studia II. stupně mohou 
nastoupit děti, které k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 14 let. 
Nadaní a mimořádně nadaní uchazeči, kteří prokážou předpoklady ke 
vzdělávání a nedosáhli stanoveného věku, mohou být výjimečně přijati do 
přípravného nebo základního studia.  



• Do studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin může přijmout ředitel 
školy nadaného nebo mimořádně nadaného žáka základního studia, který 
úspěšně vykonal komisionální zkoušku podle § 6 odst. 1 písm. d).  

• Uchazeči, kteří překročili věk stanovený v § 1 odst. 3, mohou být podle 
výsledku talentové zkoušky přijati do některého z vyšších ročníků 
základního studia.  

• Talentová zkouška přijímacího řízení je koncipována v rozsahu 
přiměřeném věku dítěte. Průběh a výsledek zkoušky je zaznamenán do 
formuláře o přijímání žáků.  

• Informace o výsledku talentových přijímacích zkoušek bude zveřejněna 
dne 24. 6. 2022 na webových stránkách www.zushs.cz a na nástěnce ve 
vestibulu školy. Uchazeči budou přijímáni od nejvýše umístěných ve 
výsledkových seznamech až do vyčerpání volné kapacity v jednotlivých 
studijních zaměřeních vyučovaných v jednotlivých místech poskytovaného 
vzdělávání.  

• Uchazečům, kteří splnili kvalifikační předpoklady, ale nebyli z kapacitních 
důvodů přijati, bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu z důvodu 
nedostatečné kapacity ve zvoleném oboru. V případě uvolnění kapacity 
školy mohou být následně vyzváni k dodatečnému zápisu, nebo mohou 
případně využít volné kapacity v jiných studijních zaměřeních.  

• Uchazeči, kteří nesplnili kvalifikační předpoklady, nejsou přijati ke studiu a 
bude jim zasláno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 

Postup přijímacího řízení v případě uchazečů se SVP: 
Uchazeč se SVP předloží při zápisu doporučení školského poradenského zařízení 
obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, které mu 
vydalo školské poradenské zařízení. Na základě doporučení školského 
poradenského zařízení u uchazeče se SVP, rozhodne předseda přijímací komise 
o uzpůsobení podmínek a zajistí například: 

ü přiměřené prodloužení doby talentové zkoušky, 
ü konání talentové zkoušky v samostatné místnosti, 
ü využití asistenta pedagoga nebo osobního asistenta, 
ü využití tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro 

neslyšící nebo použití dalších komunikačních systémů neslyšících a 
hluchoslepých osob aj. 

 

Cílem přijímacího řízení je především posouzení míry v aktuálně předvedených 
předpokladů uchazeče pro jeho studium na základní umělecké škole. 
Každý obor si stanovuje konkrétní činnosti, jejichž zvládnutím žák prokáže talent 
a další předpoklady, potřebné ke studiu vybraného oboru. Přijímací komise je 
minimálně tříčlenná.  



Komise hodnotí žáky podle plnění konkrétních, níže uvedených kritérií.  

Na základě získaných bodů stanoví komise pořadí uchazečů. Pořadí uchazečů se 
v každém studijním zaměření určuje zvlášť. 
Maximální počet bodů je 100. Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání 
přijímací (talentové) zkoušky je 36. 
 
Zákonný zástupce nezletilého uchazeče (zletilý uchazeč) má právo před vydáním 
rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v termínu čtvrtek 20. 6. 2022 
od 13.00 hod do 16.00 hod. na sekretariátě školy. 
 
Nutný počet bodů pro úspěšné splnění talentové zkoušky je 36. Přijetí uchazeče 
ke studiu je však závislé na celkové kapacitě školy a kapacitě vybraného 
studijního zaměření a dále na vybraném místě poskytovaného vzdělávání 
(pobočce). Výtvarný obor se vyučuje pouze na pracovišti Polanka a Kyjovice. 
 

 
POŽADAVKY VÝTVARNÝ OBOR 

 
Přípravné studium (5 a 6 let věku) - ověření předpokladů ke vzdělávání 
Předpoklady ke vzdělávání jsou ověřovány prostřednictvím těchto činností: 
• sociální zralost (0 -25 bodů) 
• barevné cítění (0 -25 bodů) 
• porozumění danému úkolu (0 -25 bodů) 
• zaujetí, bezprostřednost výtvarného projevu (0 -25 bodů) 
 
Talentovou zkoušku vykonávají žáci v rozsahu přiměřeném věku uchazeče 
v rozsahu cca 30 minut. K talentové zkoušce si žáci mohou donést vlastní práce. 
Talentová zkouška se skládá z výtvarného zadání na dané téma. Zadáním je 
obvykle kolorovaná kresba na stanovené téma (např. Co mám rád, Na výletě, 
Moje oblíbená hračka, U babičky, Moje vesnice / město) 
 
I. stupeň základního studia (od 7 let věku) – talentová zkouška 
• porozumění zadanému úkolu (0 -25 bodů) 
• cit pro kompozici (0 -25 bodů) 
• osobitý výtvarný projev a rukopis (0 -25 bodů) 
• proporcionalita postav, znázornění prostředí (0 -25 bodů) 
 
 
II. stupeň základního studia (od 14 let věku) - talentová zkouška 
• úroveň kresebného projevu, proporcionalita postav (0 -25 bodů) 



• originalita výtvarného projevu (0 -25 bodů) 
• barevné cítění, cit pro kompozici (0 -25 bodů) 
• pohovor nad domácími pracemi, ústní vysvětlení záměru (0 -25 bodů) 
 
Bodová škála 
100 – 85 bodů – jistý projev, bezchybné splnění úkolu, jsou přípustná drobná 
zaváhání 
84 – 50 bodů – dobré provedení úkolů s lehkými nedostatky 
49 – 36 bodů – nepřesné s vládnutí úkolů či nezvládnutí úkol s přihlédnutím k 
věku uchazeče, nedodržení výše uvedených kritérií 
35 – 0 bodů – velmi nejisté provedení, nedostatečná reakce i s přihlédnutím k 
věku 
 
Nutný počet bodů pro úspěšné splnění talentové zkoušky je 36. Přijetí uchazeče 
ke studiu je však závislé na celkové kapacitě školy a kapacitě vybraného 
studijního zaměření na vybraném místě poskytovaného vzdělávání. 


