Kritéria pro přijímání žáků do ZUŠ L. Janáčka Havířov – Podlesí, p. o.
pro školní rok 2019/2020
Ke studiu na ZUŠ se žáci přihlašují písemnou přihláškou na předepsaném tiskopise. Tato přihláška je volně
přístupná na webových stránkách školy, nebo v kanceláři školy. Za nezletilého žáka podepisují přihlášku
zákonní zástupci. Žáci jsou ke studiu přijímání na základě úspěšně vykonané talentové - přijímací zkoušky.
Přijatí žáci jsou do výuky zařazeni v souladu s platnou legislativou a ŠVP ZUŠ. Žáci, kteří nebyli z kapacitních
důvodů přijati ke studiu, budou zařazeni do databáze nepřijatých uchazečů. V případě uvolnění kapacity
školy jsou tito žáci následně přijati do ZUŠ. Žáci jsou přijímáni do přípravného studia I. stupně
(5–6 let),studia I. stupně od 7 let, přípravného studia II. stupně (13 let) a studia II. stupně
od 14 let.
Předpoklady pro studium jsou ověřovány prostřednictvím talentové zkoušky:
Hudební obor
Talentová zkouška se uskutečňuje prostřednictvím níže uvedených činností a na základě posouzení
fyzických dispozic pro studium daného nástroje:
● zpěv lidové nebo umělé písně
● zopakování zpívaného tónu, rozlišení tónů (intonace),
● zopakování vytleskaného rytmu.
Výtvarný obor
Předpoklady pro studium jsou ověřovány na základě zadaného výtvarného úkolu, zpravidla kresby.
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:
● výtvarná představivost a fantazie
● rozlišování barev a tvarů
● základní pracovní návyky.
Taneční obor
Předpokladem pro přijetí je pohybová a rytmická způsobilost žáka. Během přijímací zkoušky je hodnocen v
těchto oblastech:
● pohybové schopnosA,
● zopakování rytmu, dodržení rytmu (rytmické cítění),
● fyzické dispozice.
Literárně dramatický obor
Předpokladem pro přijetí jsou komunikační a pohybové schopnosti žáka, které
jsou posuzovány v níže uvedených činnostech. Součástí zkoušky je rovněž motivační rozhovor s
pedagogem:
● přednes předem připraveného textu (poezie/próza),
● jednoduchá pohybová etuda,
● zpěv libovolné písně
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