Talentové zkoušky pro školní rok 2022/2023
Termín konání 30. 5. – 3. 6. 2022
Cílem talentových zkoušek je zjistit, jaké má Vaše dítě hudební nebo výtvarné předpoklady a zájem o
studium. Pedagogové Vám u talentových zkoušek ochotně sdělí podrobné informace týkající se studia
v ZUŠ, možnosti výběru nástroje, poradí, jaký nástroj by byl pro Vaše dítě vhodný, a odpoví na další
Vaše případné dotazy.
Pokud by Vám nevyhovoval stanovený termín zkoušek, lze se domluvit na jiném datu zkoušky.
Do přípravného studia hudebního oboru jsou přijímáni uchazeči (od 5 let věku), kteří u zkoušek
prokáží předpoklady pro vzdělávání.
Do studia I. a II. stupně jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a
doporučení přijímací komise. Studium I. stupně je určeno pro žáky od 7 let věku, studium II. stupně je
určeno pro žáky od 14 let věku. Uchazeči starší 7 let mohou být zařazeni do některého z vyšších
ročníků podle výsledků talentové zkoušky.

U talentových zkoušek do hudebního oboru posuzujeme a hodnotíme:
 celkový projev uchazeče, jeho zaujetí pro hru na zvolený nástroj nebo zpěv, samostatnost,
schopnost koncentrace a pohotovost při plnění úkolů, které mají za úkol zjistit úroveň
hudebního nadání
 zpěv – uchazeč zazpívá libovolnou píseň podle vlastního výběru ve své hlasové poloze, bez
doprovodu
 intonaci – schopnost uchazeče opakovat zahraný, případně zazpívaný tón určité výšky,
popřípadě zopakovat krátkou zahranou nebo zpívanou melodii
 výška tónu – uchazeč rozlišuje sluchem polohu tónu, vysoký – hluboký
 rytmus – uchazeč opakuje tleskáním rytmický model, který mu učitel předvede
 fyzické dispozice – zda uchazeč zvládne hru na zvolený nástroj
 komunikaci, motoriku, školní a sociální vyzrálost
U talentových zkoušek do výtvarného oboru posuzujeme a hodnotíme:
Uchazeči o studium výtvarného oboru vykonají talentovou zkoušku v rozsahu přiměřeném věku žáka,
obvykle v rozsahu až 1 - 1,5 hodiny. K talentové zkoušce si uchazeči mohou přinést také své vlastní
výtvarné práce. Hodnotíme školní a sociální zralost žáka, porozumění zadanému úkolu, zaujetí a
kreativitu. Talentová zkouška se skládá z výtvarných úkolů, které sledují úroveň kresebného projevu,
barevné cítění, cit pro kompozici, bezprostřednost projevu, proporcionalitu postav, užití výtvarné
nadsázky, vnímání objemu a prostoru, osobitý projev a rukopis, fantazii a originalitu, a to přiměřeně
k věku dítěte.
Zadáním je obvykle kolorovaná kresba na dané téma (např. procházka, jízda na kole, co dělám
nejradši, já a můj nejoblíbenější mazlíček) a modelace drobných objektů z tvárného materiálu
z představy nebo podle modelu.
Podmínkou pro přijetí do ZUŠ je nejenom splnění talentové zkoušky, ale také kapacitní, organizační a
personální podmínky školy. Přijetí žáka je plně v kompetenci ředitelky školy.
O přijetí do ZUŠ je rodič nebo zákonný zástupce informován elektronickou poštou.

