
            Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové263 

 

Přijímací řízení pro školní rok  2020/2021 
 

V týdnu od 8. 6. – 11. 6. 2020 bude probíhat přijímací řízení  
do ZUŠ Strakonice na školní rok 2020/2021. 

 
!!! POZOR !!! 

Vzhledem k současné situaci bude probíhat přijímací řízení za mimořádných 
podmínek, souvisejících s opatřením proti šíření Covid-19. 

 
HUDEBNÍ OBOR: 
 

➢ Přítomnost dítěte u talentové zkoušky je nutná, zájemci budou přicházet k talentové zkoušce 
na konkrétní čas, který si zvolí při vyplňování elektronické přihlášky k přijímacímu řízení, která 
bude aktivní od 15. 5. do 31. 5. 2020. Tím bude zamezeno větší koncentraci lidí ve škole. 

➢ Zájemci si připraví lidovou písničku (Skákal pes, Kočka leze dírou, Pec nám spadla, apod.). 
➢ U talentové zkoušky musí být přítomen jeden z rodičů dítěte. 
➢ Talentové zkoušky do hudebního oboru budou probíhat v budově zámku 

 

VÝTVARNÝ OBOR: 
 

➢ Přijímací řízení do výtvarného oboru proběhne formou zaslání dvou obrázků emailem.  
o 1.  obrázek – Postava: kresba JEN tužkou, člen z rodiny, já, maminka, tatínek,              

sourozenci, atd...  Na obrázku musí být alespoň 1 postava.  
o  2. obrázek – Zvíře: stačí 1 zvíře, namalované barevně, pastelkami nebo voskovkami.  

➢ Obrázky musí být velikosti formátu A4 !!! Prosím ne větší ani menší !!! 
➢ Každý obrázek bude zaslán v příloze. Přílohu označte : Příjmení, jméno dítěte, věk, mateřská 

škola, u starších zájemců ZŠ. 

➢ Práce posílejte do 31. 5. 2020 na: zus.schwarzova@seznam.cz 

 
Prosím nechte své děti tvořit samostatně! Nezasahujte ani ústně, ani jinak dětem do prací, 

poznáme to ... děkujeme a těšíme se na práce vašich dětí. 
 
 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR: 
 

➢ Zájemci si připraví recitaci libovolného textu (poezie, próza) + osobní pohovor na místě a budou 
přicházet k talentové zkoušce na konkrétní čas, který si zvolí při vyplňování elektronické                         
přihlášky k přijímacímu řízení, která bude aktivní od 15. 5. do 31. 5. 2020. 

➢ Talentové zkoušky do LDO budou probíhat v budově Kochana z Prachové 263 – 3. patro. 
 
 

TANEČNÍ OBOR: 
 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 NEBUDOU PŘIJÍMÁNI NOVÍ ŽÁCI DO TANEČNÍHO OBORU                   
Z DŮVODU NAPLNĚNÉ KAPACITY. 

 
Děkujeme za pochopení 
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Nabídka studijních oborů a pravidla přijímacího řízení 

pro školní rok 2020/2021 
 

Informace pro zájemce o vzdělávání v ZUŠ Strakonice 
 

➢ Každý zájemce o vzdělávání v Základní umělecké škole, Strakonice, Kochana z Prachové 263 musí 
absolvovat talentovou přijímací zkoušku. 

➢ Cílem talentové zkoušky je zjištění předpokladů dítěte pro zvolený obor. 
➢ Přijímací zkouška probíhá formou jednoduchých úkolů, které jsou popsány pro jednotlivé obory 

v Pravidlech pro přijetí. 
➢ Součástí talentové přijímací zkoušky je i rozhovor s rodičem. Jeho účast u talentové zkoušky je 

proto podmínkou (týká se hudebního oboru). 
 

Žák je přijat na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky a doporučení přijímací 
komise v případě, že tomu nebrání kapacitní, organizační nebo personální podmínky 

školy. Přijetí žáka je v kompetenci ředitelky školy. 
 
 

Podmínky pro přijetí žáka 
 

➢ Talent 
 Talentové předpoklady pro zvolený obor jsou jedním z nejdůležitějších předpokladů k přijetí. 

➢ Věk a zralost 
 Jednotlivé obory nabízí vzdělávání v přípravném studiu, v I. a II. stupni základního studia, které 
 na sebe plynule navazuje. 
 Přípravné studium trvá 1 až 2 roky a jsou do něj přijímány děti od 5 do 7 let věku, které prokáží 
 fyzickou i psychickou zralost ke studiu. 
 Do I. stupně základního studia jsou přijímány děti starší 7 let. 
             Do II. stupně jsou přijímáni uchazeči starší 14 let. 

➢ Kapacita školy, organizační a personální podmínky 
 ZUŠ Strakonice má kapacitu 750 žáků, to je maximální počet žáků, které můžeme v daném 
 školním roce vzdělávat. Počet přijatých žáků je závislý na volné kapacitě školy a na organizačních 
 a personálních podmínkách školy. 
 

 
Nabídka školy 

 

Základní umělecká škola ve Strakonicích nabízí dětem studium ve 4 oborech: 
➢ obor hudební (vyučujeme hru na klavír, housle, violoncello, kontrabas, kytaru, zobcovou flétnu, 

příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, tenor, pozoun, akordeon, dudy, klávesy, bicí, sólový 
zpěv) 

➢ obor výtvarný 
➢ obor taneční 
➢ obor literárně dramatický 
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Pravidla pro přijetí 
 

 
HUDEBNÍ OBOR: 
1. Zpěv 

 zpěv jednoduché lidové písně bez instrumentálního doprovodu 

 zpěv známé písně s doprovodem (Skákal pes, Pec nám spadla, Kočka leze dírou….) 
2. Intonační a sluchové předpoklady 

 rozpoznání směru melodie 

 určení vyššího a nižšího tónu 

 opakování krátké melodie spojené s rytmem 

 rozlišení 1, 2 a více tónů 

3. Rytmus 
 schopnost opakovat po zkoušejícím 5 rytmických modelů ve 4/4 a 3/4 taktu 

4. Fyzické a psychické předpoklady 
 splnění fyzických předpokladů pro vybraný nástroj (hru na dechové nástroje lze doporučit i 

dětem s menšími dechovými problémy) 
 schopnost komunikovat s učitelem 
 schopnost soustředit se na daný úkol a plnit pokyny učitele 

 

VÝTVARNÝ OBOR: 
 zralost výtvarného projevu 
 představivost, osobitý projev, tvořivost, cit pro vnímání barev a tvarů 

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 

 hlasové předpoklady (zdravý hlasový fond), chuť se předvádět 
 
 

Sídlo školy 
 

Základní umělecká škola ve Strakonicích působí ve dvou budovách. 
 

➢ BUDOVA ZÁMEK: - administrativní zázemí školy (ředitelka, zástupce ředitelky, ekonomka) 
    - část hudebního oboru 
 

➢ BUDOVA KOCHANKA: - hudební obor, výtvarný obor, taneční obor, literárně dramatický obor 
 
 

Kontakty 
 

Telefon:   383 332 166 (kancelář školy) = pondělí - pátek 10:00 – 17:00 hodin 

Mobil:   736 609 554 (ředitelka školy) 
   739 513 481 (ekonomka) = pondělí – pátek 10:00 – 17:00 hodin 

E-mail:   zus-strakonice@cmail.cz 

www stránky:  www.zus-strakonice.cz  
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