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Na základě vyhlášky MŠMT ČR č. 71/2005 Sb., §2 přijímání uchazečů ke vzdělávání vydává
ředitel školy tuto vnitřní směrnici:

Požadavky k talentové zkoušce do ZUŠ Nehvizdy
Hudební obor
sociální zralost, ověření hudebního sluchu, rytmického cítění a motorických schopností (zpěv
libovolné písně přiměřené věku uchazeče, opakování jednoduchého melodického útvaru
v různých tóninách, opakování jednoduchých rytmických útvarů, pochod podle hudby +
tleskání)
Děti tak např. dostanou za úkol vytleskat po učiteli krátký rytmický úsek, zazpívat lidovou
písničku, určit podle sluchu vyšší či nižší tón apod.
K talentové zkoušce do vyššího ročníku na jednotlivé nástroje si žák připraví stupnici a
samostatnou skladbu dle svých dovedností.
K sólovému zpěvu je vhodné přinést noty pro korepetitora.

Taneční obor
sociální zralost, ověření pohybových dovedností a fyzických předpokladů pro tanec (obratnost,
pohybová koordinace). Rytmické, hudební a prostorové cítění.
Doporučujeme vzít si s sebou cvičební oděv – legíny, obtažené elastické triko, ponožky.

Literárně-dramatický obor
sociální zralost, komunikativnost, pohybové dispozice, schopnost improvizace. Přednes
uměleckého textu (próza, poezie) libovolného rozsahu.
K přijímacím zkouškám si uchazeč připraví báseň nebo prózu, kterou přednese zpaměti.
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Výtvarný obor
sociální zralost, výtvarné cítění (cit pro linii, tvar a barvu), zralost výtvarného projevu na zadané
téma (samostatnost, využití vlastní fantazie).
K přijímacím zkouškám si uchazeč sebou přinese 5–10 kusů výtvarných domácích prací. V
rámci přijímacího řízení pak dostane uchazeč za úkol namalovat obrázek na zadané téma.

Zákonný zástupce uchazeče o studium vyplní elektronicky přihlášku, která je na webových
stránkách školy. Ve výjimečných případech je možné vyplnit přihlášku v tištěné formě.
Termíny talentových zkoušek vyhlásí škola s dostatečným předstihem, nejpozději 14 dní před
konáním talentových zkoušek. Přihláška musí být vyplněna pravdivě a zákonný zástupce ji
vlastnoručně podepíše u talentových zkoušek. Ze závažných důvodů je možné talentovou
zkoušku absolvovat v dodatečném termínu.
Výsledek talentové zkoušky hodnotí tříčlenná komise podle úrovně splnění stanovených
požadavků a zapíše je do protokolu o přijímání žáků. Hodnocení má svá přesná pravidla. Po
zveřejnění výsledků je vyhodnocení k dispozici k nahlédnutí u ředitele školy.

Počet a struktura přijímaných žáků jsou dále podmíněny:
a) celkovou kapacitou školy
b) kapacitou studijního oboru a studijního zaměření
c) školním vzdělávacím programem ZUŠ Nehvizdy
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KRITÉRIA HODNOCENÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY
HUDEBNÍ OBOR
Hodnocení:
Maximálně dosažený počet bodů: 25
(komise může zvýšit +5 či snížit -5 body v hráčské dovednosti)
25–21 bodů

A komise jednoznačně doporučuje přijetí

20–15 bodů

B komise doporučuje přijetí

14–0 bodů

C komise nedoporučuje přijetí

TANEČNÍ OBOR
Hodnocení:
Maximálně dosažený počet bodů: 25
25–21 bodů

A komise jednoznačně doporučuje přijetí

20–15 bodů

B komise doporučuje přijetí

14–0 bodů

C komise nedoporučuje přijetí

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
Hodnocení:
Maximálně dosažený počet bodů: 25
25–21 bodů

A komise jednoznačně doporučuje přijetí

20–15 bodů

B komise doporučuje přijetí

14–0 bodů

C komise nedoporučuje přijetí

VÝTVARNÝ OBOR
Hodnocení:
Maximálně dosažený počet bodů: 50
50–41 bodů

A komise jednoznačně doporučuje přijetí

40–25 bodů

B komise doporučuje přijetí

24–0 bodů

C komise nedoporučuje přijetí
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Výsledky budou zveřejněny nejpozději do 14 dnů od termínu posledního dne konání talentové
zkoušky na webových stránkách školy www.zusnehvizdy.cz a na vývěsce školy (Pražská 14,
Nehvizdy).
Seznam bude zveřejněn uvedenými způsoby nejméně po dobu 14 dnů. V seznamu nemohou
být uvedena jména, uchazeči zde budou uvedeni pod registračními čísly – indentifikační číslo
z přihlášky. Přijaté přihlášce je přiděleno identifikační číslo, které bude použito při zveřejnění
výsledků talentové přijímací zkoušky. Tyto informace obdrží zákonný zástupce při talentové
zkoušce.
Přijatým i nepřijatým uchazečům nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno – tuto
skutečnost zjistí kliknutím na odkaz „Rozhodnutí o přijetí“ v emailu „přihláška do zuš“
(zaslán do emailu 1. zákonného zástupce v den vyplnění přihlášky).
Zákonný zástupce může požádat o jeho vydání v písemné podobě v kanceláři školy nejpozději
do 30. dnů od vyhlášení výsledků talentových zkoušek v době pracovní doby sekretariátu
(Pražská 14, Nehvizdy).

V Nehvizdech dne 01. 02. 2021

……………………………
Ředitel školy
Aleš Háva, DiS.
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