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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍCH TALENTOVÝCH ZKOUŠEK
ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ - ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021
Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky. Počet přijímaných
žáků se řídí stanovenou kapacitou školy (285 žáků) a aktuálním počtem volných míst v jednotlivých
oborech.
Termín přijímacích zkoušek je zveřejněn na webové adrese školy www.zusrousinov.cz, ve vývěsce
před budovou a na plakátech v prostorách školy a v MŠ Rousínov, Komořany a Olšany. Uchazeči
o studium, kteří ze závažných důvodů nemohou zkoušku vykonat v daném termínu, mohou si
telefonicky domluvit náhradní termín.
Průběh a výsledek zkoušky je zaznamenán do Protokolu o přijímání žáků. Přijímací komisi jmenuje
ředitelka školy.
V den konání zkoušky budou ve vstupní hale v přízemí školy vyvěšeny informace, ve kterých
místnostech budou talentové zkoušky probíhat. Po příchodu do dané místnosti vyplní zákonný
zástupce žáka „Přihlášku k talentové zkoušce“. U zkoušky dostane přiděleno osobní číslo.

Informování rodičů o přijetí či nepřijetí ke studiu
Zákonní zástupci jsou o přijetí či nepřijetí dítěte ke studiu informováni na webových stránkách
školy v sekci „Škola / Přijímání ke studiu“. U přijatých žáků je vyvěšeno jejich přidělené osobní
číslo. Zákonní zástupci přijatých žáků poskytnou škole podklady pro školní matriku vyplněním
Přihlášky ke studiu v sekci „Škola / Přijímání ke studiu“, kterou následně vytisknou a podepsanou
doručí do ZUŠ.
Žáci, kteří nebyli přijati ke studiu z kapacitních důvodů, jsou pod přiděleným osobním číslem
zařazeni do seznamu nepřijatých uchazečů a v případě uvolnění kapacity školy jsou následně
osloveni a přijati ke studiu.
Žáci, kteří nevykonali úspěšně přijímací talentovou zkoušku nebo neprokázali předpoklady pro
vzdělávání, nemohou být přijati ke vzdělávání a zákonní zástupci jsou o tomto informováni
v seznamu nepřijatých uchazečů pod přiděleným osobním číslem.
Cílem přijímací talentové zkoušky je posouzení předpokladů ke vzdělávání uchazeče o studium.
Rozsah zkoušky je stanoven u každého oboru individuálně. Jednotlivé činnosti jsou hodnoceny
stupnicí 0-25 bodů. Jejich součtem je stanoveno pořadí k přijetí ke studiu s přihlédnutím na aktuální
počet volných míst.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍCH TALENTOVÝCH ZKOUŠEK
PRO JEDNOTLIVÉ OBORY

HUDEBNÍ OBOR
- zpěv lidové písně s doprovodem klavíru
Prosíme o znalost alespoň dvou lidových písní z následujícího výběru:
Skákal pes
Pec nám spadla
Prší, prší
Běží liška k Táboru - Když jsem husy pásala (stejná melodie)
Ovčáci, čtveráci
Kočka leze dírou
- schopnost zopakovat zahraný nebo zazpívaný tón určité výšky
- sluchové rozlišení tónu vysokého či hlubokého, akordu či melodie smutné nebo veselé
- rozpoznání, zda zní jeden tón nebo více tónů
- vytleskáním zopakování určitého rytmického modelu zahraného nebo zatleskaného učitelem
- posouzení fyzických dispozic pro studium daného nástroje
- komunikační zralost

TANEČNÍ OBOR
- pohybová a rytmická způsobilost
- opakování rytmického modelu
- pohybové ztvárnění zadaného úkolu
- komunikační zralost a fyzické dispozice

VÝTVARNÝ OBOR
- rozvržení ztvárňovaného objektu na kreslící plochu - kompozice
- kombinování teplých a studených barev
- malba podle fantazie (bez předlohy)
- správné držení výtvarných pomůcek
- možnost předložení domácích prací k posouzení
- komunikační zralost

Hana Jánská
/ředitelka ZUŠ Fr. Sušila Rousínov/

