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INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ V ZUŠ

Do ZUŠ lze přijmout žáka pouze po prokázání předpokladů pro studium vybraného oboru
formou talentové zkoušky. Talentové zkoušky se konají v měsíci červnu (vyjímečně v dodatečném
termínu v září). Informace najdete na webových stránkách školy. Další termíny pro vykonání
talentové zkoušky jsou možné po předchozí domluvě.
Žák je přijat na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky v případě, že tomu nebrání kapacitní,
personální a organizační podmínky školy.
Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří v září příslušného školního roku dovrší věku
pěti let.
Před samotným zápisem je nutné vyplnit on-line přihlášku, kterou naleznete na webových
stránkách školy www.zushodonin.cz v sekci „Více/Online přihláška“. Součástí přihlášky je
rezervační systém, kde si zvolíte termín a čas talentové zkoušky. Vyplnění přihlášky neznamená
automatické přijetí do ZUŠ, ale slouží k urychlení administrace.
Výsledky o přijetí do Základní umělecké školy Hodonín budou zveřejněny od 23. června na
webových stránkách školy a na informační tabuli v budově školy.
Cílem přijímací zkoušky je posouzení míry talentu uchazeče. Každý obor si stanovuje konkrétní
činnosti, jejichž zvládnutím, úměrně svému věku, žák prokáže talent a další předpoklady potřebné
ke studiu vybraného oboru (např. fyzické předpoklady, psychická a sociální zralost apod.)

Obsah přijímací zkoušky:
HUDEBNÍ OBOR
1) Zpěv písně
2) Intonace – zopakování hraného tónu, rozlišení tónů – počet tónů, výška apod.
3) Rytmus – opakování rytmických vazeb potleskem

VÝTVARNÝ OBOR
1) Tématická práce na zadaný námět
2) Žáci si přinesou vlastní výtvarné práce

TANEČNÍ OBOR
1) Pohybové předpoklady – držení těla, chůze, výskok, běh, improvizovaný pohyb
2) Rytmus – opakování rytmických vazeb potleskem
3) Zpěv písně

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
1) Mluvní dovednosti – přednes říkadla, básně, vyprávění, hlasité čtení, převyprávění textu
2) Zpěv písně
3) Rytmus – vytleskávání jména, opakování rytmu apod.

V případě, že vaše dítě vyhoví všem požadavkům a bude přijato ke studiu, je nutné podepsat
přihlášku v kanceláři školy (1. patro vpravo, dveře č. 207). Teprve podepsáním přihlášky se stává
vaše dítě žákem školy. Uchazeči, kteří vykonají úspěšně talentovou zkoušku (náhradníci), ale
nemohou být z kapacitních důvodů přijati, mohou nastoupit na uvolněná místa i začátkem školního
roku.
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