Základní umělecká škola Plasy, příspěvková organizace,
Stará cesta 407, 33101 Plasy, tel.: 373322348, IČ: 70971102

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Termíny talentových přijímacích zkoušek nových žáků pro školní rok 2020/21:
Plasy
Hudební obor:
8., 12., 15. června 2020 Stará cesta 407, Plasy
Výtvarný obor:
2. září 2020 Stará cesta 407, Plasy
Dolní Bělá
Hudební obor:
10. a 11. června 2020 v budově ZŠ Dolní Bělá
Výtvarný obor:
2. září 2020 v budově ZŠ Dolní Bělá
Manětín
Hudební obor:
9. a 15. června 2020 v budově ZUŠ Manětín 85 (1. patro)
Výtvarný obor:
2. září 2020 v budově ZUŠ Manětín 85 (1. patro)
Všeruby
Hudební obor:
9. a 15. června 2020 v budově ZŠ Všeruby, Náměstí 1
Chotíkov
Hudební obor:
11. června 2020 v budově OÚ Chotíkov 118
Přihlášku je nutné vyplnit online prostřednictvím webových stránek ZUŠ Plasy, kde si také
vyberete individuální

termín a čas řízení.

https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/

Ředitel školy stanovuje kritéria přijímacího řízení pro jednotlivé obory takto:
Hudební obor
Talentová zkouška se uskutečňuje prostřednictvím níže uvedených činností a na základě
posouzení fyzických dispozic pro studium daného nástroje:


zpěv písně (podle vlastního výběru, bez doprovodu, ve své hlasové poloze, tj. bez udání prvního
tónu)
hra na ozvěnu (zopakování melodického motivu)



zopakování vytleskaného rytmického motivu.



Výtvarný obor
Předpoklady pro studium jsou ověřovány na základě zadaného výtvarného úkolu. Doporučujeme
zájemci o studium výtvarného oboru předložit domácí práce svědčící o jeho talentových předpokladech.

Organizace přijímacího řízení
1. Zápis do ZUŠ se řídí § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém
vzdělávání.
2. Žáci jsou přijímáni do přípravného studia od 5 let věku. Uchazeči prokážou
předpoklady ke vzdělávání.
3. Od 7 let věku jsou přijímáni uchazeči podle výsledku talentové zkoušky do 1.
ročníku I. stupně základního studia, případně do ročníku vyššího.
4. Od 14 let jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové
zkoušky do přípravného studia II. stupně.
5. Od 18 let věku jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové
zkoušky do studia pro dospělé, učební plán a vzdělávací obsah stanovuje učitel
na základě potřeb a zájmu žáka.
6. Žáci jsou přijímáni na základě výsledku přijímacího řízení a vyplněním online přihlášky
zákonnými zástupci žáka. Dospělí žáci vyplňují a podepisují přihlášku samostatně, v přihlášce jsou
uvedeny povinné údaje o žákovi pro školní matriku (§ 28 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb.).
7. Nové zájemce o studium evidujeme u přijímacích zkoušek podle výsledku
protokolu o talentové přijímací zkoušce a data na přihlášce do ZUŠ.

V Plasích 20. dubna 2020

Milan Kůsa
ředitel školy

