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I. PŘIJÍMACÍ A TALENTOVÉ ZKOUŠKY SE VYHLAŠUJÍ PRO TYTO
VZDĚLÁVACÍ STUDIA A OBORY VZDĚLÁNÍ V ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ
ŠKOLE
1.1. Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
má nejvýše 2 ročníky. Je určeno pro žáky od 5 let. Do přípravného studia jsou přijímáni
uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání a doporučení přijímací komise.
Vzdělávání v přípravném studiu zahrnuje poznávání, ověřování a rozvíjení předpokladu
žáků a jejich zájmu o umělecké vzdělávání. Žáci jsou vedeni k elementárním návykům a
dovednostem, které jsou důležité pro jejich další umělecký vývoj. Studium v délce nejvýše
dvou let není podmínkou pro zařazení žáka do základního studia.
A) Hudební obor

Povinné předměty
Přípravná hudební nauka
Volitelné předměty
Příprava ke hře na klavír
Příprava ke hře na elektronické klávesy
Příprava ke hře na akordeon
Příprava ke hře na housle
Příprava ke hře na zobcovou flétnu
Příprava ke hře na kytaru
Příprava ke hře na elektrickou kytaru
Příprava ke hře na bicí nástroje
Příprav k pěvecké hlasové výchově

1. ročník

2. ročník

Počet hodin týdně
1

Počet hodin týdně
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

B) Výtvarný obor

Výtvarná tvorba

1. ročník:
3 vyuč. hodiny týdně

2. ročník:
3 vyuč. hodiny týdně

1. ročník

2. ročník

2 vyuč. hodiny týdně

2 vyuč. hodiny týdně

C) Taneční obor

Taneční průprava a
akrobacie
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1.2. Přípravné studium k vzdělávání v základním studiu II. stupně
má 1 ročník. Je určeno pro žáky od 13 let, kteří neabsolvovali žádné, nebo ukončili
jiné studijní zaměření; žák je přijat na základě prokázaných předpokladů ke vzdělávání
a doporučení přijímací komise. Studium v délce jednoho roku není podmínkou pro
zařazení žáka do základního studia.
A) Hudební obor

Hudební teorie
Hra na nástroj nebo zpěv

1. ročník
1 vyuč. hodina týdně
1 vyuč. hodina týdně

2.1. Základní studium I. stupně
má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let věku. Žák je přijat na základě úspěšně vykonané
talentové zkoušce a doporučení přijímací komise. Učební plány a ročníkové výstupy jsou
pro jednotlivá studijní zaměření specifikovány v platném ŠVP(Školním vzdělávacím
programu).
2.2. Základní studium II. stupně
má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let věku. Žák je přijat na základě úspěšně vykonané
talentové zkoušce a doporučení přijímací komise. Talentová zkouška může být nahrazena
úspěšným ukončením základního studia předcházejícího stupně - žák, který absolvoval I.
stupeň, kontinuálně pokračuje ve studiu II. stupně. Učební plány a ročníkové výstupy jsou
pro jednotlivá studijní zaměření specifikovány v platném ŠVP(Školním vzdělávacím
programu).
A) Hudební obor, studijní zaměření

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Hra na klavír
Hra na housle
Hra na violoncello
Hra na kontrabas
Hra na zobcovou flétnu
Hra na příčnou flétnu
Hra na klarinet
Hra na saxofon
Hra na trubku
Hra na lesní roh
Hra na pozoun
Hra na tubu
Hra na kytaru
Hra na elektronickou kytaru
Hra na baskytaru
Hra na bicí nástroje
Pěvecká hlasová výchova
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r) Hra na elektronické klávesy
s) Hra na akordeon
t) Hra na cimbál
B) Výtvarný obor
C) Taneční obor
D) Literárně-dramatický obor

II. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY O TERMÍNECH KONÁNÍ PŘIJÍMACÍ A
TALENTOVÉ ZKOUŠKY
1.
2.

Termín konání:
 Pondělí 10. června 2019 od 13:00 do 17:00
 Úterý 11. června 2019 od 13:00 do 17:00
Místo konání:
 Budova Základní umělecké školy, Padlých hrdinů 292, Frýdlant nad
Ostravicí 739 11

III. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY O NÁLEŽITOSTECH KONÁNÍ PŘIJÍMACÍ
A TALENTOVÉ ZKOUŠKY
1.

Uchazeč se dostaví v termínu konání přijímacích zkoušek s řádně vyplněnou přihláškou
(vyplněnými údaji a podepsanou zákonným zástupcem uchazeče/zletilým žákem) na
sekretariát školy.
2. Na sekretariátu školy bude uchazeči přiděleno číslo jednací. S přihláškou doplněnou o číslo
jednací bude uchazeč nasměřován k příslušné komisi k vykonání talentové zkoušky,
prokázání studijních předpokladů.
3. Přihlášku doplněnou o číslo jednací odevzdá uchazeč zkušební komise, kde již zůstane. (Z
těchto důvodů si prosím zapište své číslo jednací. Pod tímto číslem budou uveřejněny
výsledky přijímacích zkoušek).
4. Zatají-li uchazeč údaje o své zdravotní způsobilosti, bude v případě přijetí v průběhu studia
hodnocen jako žák bez zdravotních omezení.
5. Pro každý obor, studijní zaměření se vyplňuje vlastní přihláška, např. hlásí-li se uchazeč
na 2 hudební nástroje, vyplní 2 přihlášky. S těmito přihláškami se dostaví k příslušným
komisím.
6. Spadají-li zvolené nástroje pod jednu komisi, koná talentovou zkoušku pouze jednou.
7. Spadají-li nástroje pod různé komise, koná talentovou zkoušku u každé komise zvlášť.
8. Zasahování zákonného zástupce do průběhu talentové zkoušky je nepřípustné.
9. Žáci ZUŠ, kteří chtějí přestoupit v rámci hudebního oboru na jiný hudební nástroj,
nepodávají novou přihlášku, ale žádost o přestup. Vzor této žádosti je k dispozici
v kanceláři zástupce ředitele.
10. Žáci ZUŠ, kteří chtějí k současně studovanému oboru, nebo hudebnímu nástroji zahájit
studium dalšího oboru nebo hru na hudební nástroj konají přijímací a talentovou zkoušku.
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IV. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY O STANOVENÍ JEDNOTLIVÝCH
KRITÉRIÍCH PŘIJÍMÁNÍ DO OBORU VZDĚLÁVÁNÍ A FORMY
VZDĚLÁVÁNÍ A ZPŮSOB HODNOCENÍ JEJICH SPLNĚNÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uchazeč je u přijímací zkoušky hodnocen příslušnou komisí v čele s předsedou komise.
Komise obsahuje nejméně tři členy pro hodnocení uchazečů.
Předsedu i členy komise jmenuje ředitel školy.
Každý obor vzdělávání má svou samostatnou komisi (v hudebním oboru také každé
nástrojové oddělení), která hodnotí podle kritérií shodných pro všechny uchazeče.
Komise zhodnotí, zda uchazeči splnili dle kritérií požadavky talentových zkoušek,
sestavuje pořadí podle dosažených výsledků vyjádřených počtem bodů a doporučí
uchazeče k zahájení studia ve školním roce 2019/2020.
Požadavky talentových zkoušek se liší podle oboru vzdělávání.

1.1. Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
1.2. Přípravné studium k vzdělávání v základním studiu II. stupně
Jednokolové prokázání studijních předpokladů, kde přijímací komise hodnotí:
a) Požadavky komunikační zralosti
Tím je myšleno pochopení zadání úkolu, způsob provedení, samostatnost provedení. Pro
všechny uchazeče budou použity jednotné úkoly. Uchazeč je hodnocen komisí body v rozmezí
0,00 – 25,00 bodu. Výsledné hodnocení uchazeče je stanoveno aritmetickým průměrem
bodového hodnocení jednotlivých členů komise s přesností na dvě desetinná místa. Pro
prokázání studijních předpokladů je zapotřebí docílit 10 bodů.
Hudební obor, uchazeč:
1.
2.
3.
4.
5.

zazpívá 1 lidovou nebo jinou píseň dle vlastního výběru bez hudebního doprovodu
(seznam doporučených písní v přílohách tohoto dokumentu)
vytleskání rytmických modelů, rytmická paměť – zopakuje dle ukázky člena komise
zachycení tónů zahraných na klavír ve své hlasové poloze, jejich zazpívání/brumendo
sluchové rozpoznání stoupající nebo klesající melodie
melodická paměť – zopakuje krátký melodický motiv zahraný na klavír

Výtvarný obor, uchazeč:
1.

Namaluje nebo nakreslí jeden výkres, kde ztvární alespoň jednu postavu.

Taneční obor, uchazeč:
1.
2.
3.
4.

zazpívá 1 lidovou nebo jinou píseň dle vlastního výběru bez hudebního doprovodu
(seznam doporučených písní v přílohách tohoto dokumentu)
vytleská rytmické modely – zopakuje dle ukázky člena komise,
provede pohybově rytmické úkoly
předvede improvizaci na danou hudební předlohu
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1.
2.

IZO: 102 108 048

Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
Tím jsou myšleny vhodné fyzické dispozice pro zvolený obor, například dostatečná
fyzická vyspělost uchazeče pro studium konkrétního nástroje.
Na pořadí podání přihlášky se nebere zřetel.

2.1. Základní studium II. stupně
2.2. Základní studium I. stupně
Jednokolová talentová zkouška, kde přijímací komise hodnotí:
a)

Požadavky Talentové zkoušky

Uchazeč je hodnocen komisí body v rozmezí 0,00 – 25,00 bodu. Hodnotí se úroveň
provedení zadaných úkolů. Pro všechny uchazeče budou použity jednotné úkoly. Výsledné
hodnocení uchazeče je stanoveno aritmetickým průměrem bodového hodnocení jednotlivých
členů komise s přesností na dvě desetinná místa. Pro splnění podmínek talentové zkoušky je
zapotřebí docílit 10 bodů.
Hudební obor, uchazeč:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zazpívá 1 lidovou nebo jinou píseň dle vlastního výběru bez hudebního doprovodu
(seznam doporučených písní v přílohách tohoto dokumentu)
vytleskání rytmických modelů, rytmická paměť – zopakuje dle ukázky člena komise
zachycení tónu zahraných na klavír ve své hlasové poloze, jejich zazpívání/brumendo
sluchové rozpoznání stoupající nebo klesající melodie
melodická paměť – zopakuje krátký melodický motiv zahraný na klavír
hodnotí se:

intonační čistota

hudební procítění

rytmické vnímání

přesvědčivost provedení

rytmická a melodická paměť

Výtvarný obor, uchazeč:
1.
2.

nakreslí figurální téma rozvíjející imaginaci, kresba na formát A4, barevnou škálou sady
pastelek. Veškeré výtvarné potřeby budou k dispozici na místě.
hodnotí se:
 kompozice - rozvržení v daném formátu
 barevnost - využití škály, intenzity a kontrastu barev
 kresebnost - intenzita linií a ploch/ vyjádření objemu
 výraz - celkový výraz kresby, spontánost projevu, schopnost imaginace,
kreativní provedení.
 samostatnost - schopnost samostatného provedení v časovém rozmezí 30
min.
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Taneční obor, uchazeč:
1. zazpívá 1 lidovou nebo jinou píseň dle vlastního výběru bez hudebního doprovodu
(seznam doporučených písní v přílohách tohoto dokumentu)
2. vytleská rytmické modely – zopakuje dle ukázky člena komise
3. provede pohybově rytmické úkoly
4. předvede improvizaci na danou hudební předlohu
5. hodnotí se:

dispozice hudebního sluchu

rytmické a tempové vnímání

silové a vytrvalostní schopnosti a rozsah pohybu

kreativita a vnímání hudebního charakteru hudebního podkladu
Literárně-dramatický obor, uchazeč:
1.
2.
3.

přečte ukázku z náhodně vybraného textu
slovním vyprávěním představí sám sebe (své zájmy, koníčky apod.), popř. přednese
báseň dle vlastního výběru
v rámci jednoduché improvizované situace předvede postavu v roli

b)

Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

1.

Tím jsou myšleny vhodné fyzické dispozice pro zvolený obor, například dostatečná
fyzická vyspělost uchazeče pro studium konkrétního nástroje.
Dále také skutečnost, zda již uchazeč studuje v ZUŠ některá ze studijních zaměření,
jejichž souběžnost s dalším oborem (studijním zaměřením) by mohlo mít negativní vliv
na průběh studia.
Portfólio vlastních prací uchazečů o studium výtvarného oboru.

2.
3.
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V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY O ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
PŘIJÍMACÍCH A TALENTOVÝCH ZKOUŠEK, PODMÍNEK ZAHÁJENÍ
STUDIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
1.
2.
3.
4.
5.

Hodnotící komise vyhotoví protokoly o průběhu přijímacích a talentových zkoušek a dle
bodového umístění doporučí uchazeče k zahájení studia ve školním roce 2019/2020.
Výsledky přijímacích a talentových zkoušek budou v podobě seznamu uchazečů
doporučených k zahájení studia uveřejněny do 30 dnů od jejich konání na webových
stránkách školy a veřejně přístupném místě (nástěnky školy u hlavní brány).
Uchazeči budou v seznamu uveřejněni pod svým číslem jednacím, které jim bylo
přiděleno při podání přihlášky u přijímací a talentové zkoušky.
Nezahájí-li uchazeč školní docházku a neposkytne škole povinné informace (matriční lis)
do 15. září 2019 nestává se uchazeč žákem školy.
V případě, že se v průběhu školního roku uvolní místo ke studiu, osloví škola
prostřednictvím ředitelem pověřené osoby dalšího uchazeče v pořadí, který splnil
podmínky přijímací zkoušky k zahájení studia.
VI. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY O ORGANIZACI VÝUKY V DOBĚ
KONÁNÍ PŘIJÍMACÍCH A TALENTOVÝCH ZKOUŠEK

1.
2.

Z organizačních důvodů době konání přijímacích a talentových zkoušek veškerá výuka
neprobíhá.
Všichni zaměstnanci (učitelé) školy v době konání přijímacích a talentových zkoušek
vykonávají práci v komisích nebo se jinak podílí na jejich organizačním chodu.
VII.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

SEZNAM PŘÍLOH

Přihláška ke studiu
Seznam doporučených písní k přijímacím a talentovým zkouškám
Jednotné úkoly Hudební obor (interní dokument školy)
Jednotné úkoly Taneční obor (interní dokument školy)
Jmenování hodnotících komisí (interní dokument školy)
Protokoly o průběhu přijímacích a talentových zkoušek (interní dokument školy)
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