TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
pro školní rok 2021/2022

Základní umělecká škola, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace

7.6.2021 – 11.6.2021
14.00 – 17.00 hodin

HUDEBNÍ OBOR
Přípravné studium – varianta A + B
Přípravná hudební nauka

uč. Markéta Dudíková
uč. Mgr.art. Miroslava Hrubá

žáci 6letí k 31.8.2021
hlavní budova, uč. č. E 5

Přípravné studium pro I. stupeň
Hra na housle
Hra na klavír
Hra na elektronické klávesy
Hra na zobcovou flétnu
Sólový zpěv

uč. Markéta Dudíková
uč. Mgr.art. Miroslava Hrubá

žáci 5letí k 31.8.2021
hlavní budova, uč. č. E 5

Základní studium pro I. stupeň
Přípravné studium pro II. stupeň
starší
Základní studium pro II. stupeň
Hra na kytaru
Hra na smyčcové nástroje
Hra na klavír
Hra na varhany
Hra na el. klávesy a
akordeon
Hra na cimbál
Hra na dechové nástroje
Hra na bicí nástroje
Sólový zpěv

uč. Markéta Dudíková
uč. Mgr.art. Miroslava Hrubá

žáci 7letí k 31.8.2021 a

hlavní budova, uč. č. E 5

POŽADAVKY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM V HUDEBNÍM OBORU:
 Rytmické cítění: vytleskat jednoduchý rytmus.
 Hudební paměť: zapamatovat si zahraný tón a krátký úryvek a zazpívat jej.
 Hudební sluch: zpěv libovolné lidové písně.

7.6.2021 – 9.6.2021
14.00 – 17.00 hodin

VÝTVARNÝ OBOR

žáci 6letí k 31.8.2021 a starší
uč. Mgr. Taťána Jiříková

hlavní budova, pavilón D, přízemí

Studium pro 5leté žáky nebude otevřeno.
POŽADAVKY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM VE VÝTVARNÉM OBORU:
 Uchazeč o studium ve věku 6–12 let si přinese jednu výtvarnou práci – kresba tužkou, formát
A3, na téma „Na výletě“.
 Uchazeč o studium ve věku 13 a více let si přinese jednu výtvarnou práci – kresba tužkou,
formát A3, na téma „Postava v krajině“.
 Práce musí být čitelně podepsána celým jménem autora a uveden věk.

8.6.2021 – 10.6.2021
14.00 – 17.00 hodin

TANEČNÍ OBOR

žáci 5letí k 31.8.2021 a starší
uč. Taťána Malíková

hlavní budova, uč. č. C 1

POŽADAVKY K TALENTOVÝM Z KOUŠKÁM V TANEČNÍM OBORU:
 Držení těla při chůzi, pochodu i jednoduchých tanečních krocích.
 Provedení jednoduchých kroků – pochod, poskok vpřed souběžně i střídavě na jedné noze,
běh po přímce i v kruhu.
 Rytmické cítění pohybu, orientace v prostoru, pohybový rozsah dolních končetin.
 Držení těla v lehu na zádech, v sedu snožmo i zkřižmo a při přednožování v lehu na zádech.

LITERÁRNĚ –
DRAMATICKÝ OBOR

7.6.2021 – 11.6.2021
14.00 – 17.00 hodin
žáci 6letí k 31.8.2021 a starší

uč. Eva Dusová

hlavní budova, uč. č. E 2

POŽADAVKY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM V LITERÁRNĚ DRAMATICKÉM OBORU:
 Přednes krátkého textu (poezie, próza, monolog).
 Krátká improvizace na dané téma.

STUDIUM PRO DOSPĚLÉ NEBUDE VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 OTEVŘENO!
 Žáci, kteří ukončili studium během školního roku 2020/2021 a budou chtít nastoupit ke studiu
ve školním roce 2021/2022 musí vykonat znovu talentovou přijímací zkoušku.
 Žáci, kteří již navštěvují hudební obor a chtějí studovat další nástroj, nemusí již talentovou
zkoušku vykonávat.
 V případě přestupu mezi obory (hudební, výtvarný, taneční, literárně dramatický) je třeba
talentovou zkoušku vykonat.
 V případě přestupu z jiné ZUŠ nemusí žák talentovou přijímací zkoušku vykonat, podá pouze
přihlášku a dokument o jeho studiu na jiné ZUŠ.
 Uchazeči se dostaví ke zkoušce s řádně vyplněnou a podepsanou přihláškou. Nové přihlášky
jsou k dispozici na webových stránkách http://zus.poruba.cz/ nebo u vstupních dveří do hlavní
budovy školy. Vy, kteří jste již zaslali přihlášku elektronicky, sdělte toto, prosím, u zkoušky
zkoušejícím.
 Uchazeče na talentovou zkoušku může doprovodit pouze jeden zákonný zástupce při dodržení
všech hygienických opatření. Ostatním je vstup do budovy zakázán!
 Při zkoušce žáci obdrží identifikační číslo.
 Noví žáci budou přijati na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky a do naplnění kapacity
školy. Výsledky talentové zkoušky a informace o přijetí budu zveřejněny pod identifikačním
číslem žáka na webových stránkách a vývěsce školy 21.6.2021.
 V případě přijetí budete kontaktováni svým vyučujícím od 27.8. – 31.8.2021, který Vám sdělí
další informace.
 Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1.9.2021 od 12.00 hodin.

Z důvodu stanovených hygienických opatření (nevíme jaké budou v termínu zkoušek) Vás prosíme
při návštěvě ZUŠ o jejich maximální dodržení.
Bc. Jiří Čaňo, v.r.
V Ostravě – Porubě, 3.5.2021
ředitel školy

