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Změny ve směrnici budou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto
předpisu.

Obecná ustanovení
Děti pěti- a šestileté jsou přijímány do přípravného studia na základě prokázání předpokladů ke studiu při
příjímacím pohovoru. Od 7 let jsou přijímány uchazeči na základě vykonání talentové zkoušky do I. stupně
základního studia, od 14 let do II. stupně základního studia a od 18 let do studia pro dospělé. Do studia pro
dospělé jsou přednostně přijímány uchazeči, kteří absolvovali II. stupeň základního studia. Uchazeči jsou
přijímány na základě prokázání předpokladů při příjímacím pohovoru, na základě úspěšného vykonání talentové
zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy. Talentová zkouška může být nahrazena
úspěšným ukončením základního studia předcházejícího stupně. Termín konání talentových zkoušek a
přijímacího pohovoru škola zveřejní nejpozději 14 dní před jejich konáním na webových stránkách školy
www.zus-kostelec.cz. Ve výjimečných případech se mohou konat i mimo termín.
Zkušební komise, která je tříčlenná, ohodnotí projev dítěte pomocí bodového systému a zařadí jej do
přípravného studia či příslušného ročníku dle věku a schopností, vědomostí a dovedností dítěte. Dle celkového
součtu bodů uchazeče vytvoří přijímací komise pořadí uchazečů v jednotlivých studijních zaměřeních. Ředitelka
školy rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazečů dle bodového pořadí pro dané studijní zaměření a dle volné
kapacity tohoto studijního zaměření. Přijatí uchazeči budou zveřejněni na seznamu přijatých uchazečů pod
přidělenými registračními čísly na veřejně přístupném místě ve škole – v informační tabuli na budově školy a na
webových stránkách školy www.zus-kostelec.cz. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude uchazečům zasláno
v písemné podobě. Rozhodnutí bude zveřejněno nejpozději do 30 dnů od konání přijímacího řízení a nejméně
po dobu 15 dnů.
Přijímací řízení je určeno pro děti, které k 1. 9. dosáhnou věku 5 let. Výjimečně mohou být přijati nadaní
uchazeči, kteří prokážou předpoklady ke vzdělávání a nedosáhli stanoveného věku.
1. Kritéria přijetí pro hudební obor:
Uchazeči o hudební obor plní při přijímacím řízení 5 samostatných úkolů, které jsou bodově ohodnoceny stupnicí
0 (nejnižší) – 5 (nejvyšší) bodů, pouze rytmus je hodnocen stupnicí bodů 0-2 body.
Uchazeč si připraví 1 lidovou či umělou písničku.
Úkoly:
•
•
•
•
•

1

zpěv – interpretace (zpěv) libovolné písně, bez doprovodu v hlasové poloze dítěte
harmonické cítění – přizpůsobit zpěv jednoduché lidové písně změně tóniny v doprovodu
sluchová analýza – rozpoznání změn (chyb) ve známé lidové písni
hudební paměť – reprodukování jednoduchého melodického motivu
rytmus – vytleskání zadaného rytmického útvaru

Maximální počet bodů: 22
Při celkovém hodnocení se přihlíží k věku dítěte. Postup přijetí je dán v obecních ustanoveních.

2. Kritéria přijetí pro taneční obor:
Uchazeči o taneční obor při přijímacím řízení plní 4 samostatné úkoly, které jsou bodově ohodnoceny stupnicí 0
(nejnižší) – 5 (nejvyšší) bodů.
Úkoly:
•
•
•
•

rytmické vnímání – běh či chůze podle klavíru
vytleskávání rytmu
tělesné dispozice – uvolněnost kyčelních kloubů, pružnost páteře
celková muzikálnost – vytleskávání říkadla, zpěv písničky a její vytleskání

Maximální počet bodů: 20
Při celkovém hodnocení se přihlíží k věku dítěte. Postup přijetí je dán v obecních ustanoveních.

3. Kritéria přijetí pro výtvarný obor:
Uchazeči o výtvarný obor při přijímacím řízení plní 3 samostatné úkoly, které jsou bodově ohodnoceny stupnicí
0 (nejnižší) – 5 (nejvyšší) bodů. Zájemci o výtvarný obor si s sebou přinesou 3 své výtvarné práce.
Úkoly:
•
•
•

malba nebo kresba (zvolí si žák) dle zadaného tématu
motivační pohovor
předložení domácích prací

Maximální počet bodů: 15
Při celkovém hodnocení se přihlíží k věku dítěte. Postup přijetí je dán v obecních ustanoveních.

V Kostelci nad Orlicí 1. 2. 2020

Mgr. Jana Polnická, ředitelka škol
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