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PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ ke studiu pro školní rok 2021/2022
Pro školní rok 2021/2022 se mohou žáci přihlásit do všech vyučovaných oborů. Přijaty mohou být
děti, které mají k 1.9.2021 pět a více let. Ke studiu budou přijímáni žáci na základě talentových
zkoušek, které proběhnou ve dnech 14 - 18. 6. 2021 vždy od 10 do 18 hodin v hlavní budově školy
na ulici Žižkova 620. O přijetí ke studiu budou všichni uchazeči informováni.
Podmínky přijetí ke studiu:
 Žák vykoná talentovou zkoušku.
 Odevzdá řádně vyplněnou Přihlášku ke studiu a Souhlas se zpracováním osobních údajů žáka
a zákonného zástupce.
 V případě přijetí ke studiu je povinen do 15.9. 2021 uhradit úplatu za vzdělání nebo po
schválení splátkového kalendáře alespoň jeho část.
Co je to talentová zkouška?
Talentová zkouška je přátelský pohovor, při kterém zjišťujeme u uchazeče základní předpoklady ke
studiu uměleckých oborů.
Hudební obor:
 Rytmické cítění a hudební paměť - zopakovat po učiteli krátký hudební úryvek, vytleskat
základní rytmus
 Hudební sluch - zpěv jednoduché lidové písničky
Výtvarný obor:
 Předložení své výtvarné práce dle vlastního výběru
 Vytvoření kresby malého rozsahu
Literárně-dramatický obor:
 Mluvní dovednosti - přednes krátkého textu nebo zpěv písně
 Pohybové dovednosti - krátká improvizace na dané téma, vytleskat jednoduchý rytmus
Taneční obor:
 Rytmické cítění a vnímání – krok, vytleskat jednoduchý rytmus
 Zjištění tělesných dispozic - pružnost, ohebnost a držení těla.
OPATŘENÍ:
 V zájmu zachování bezpečnostních a hygienických požadavků si ZUŠ Bohumín vyhrazuje nárok
na vpuštění osob do prostor školy pouze osobám, které nevykazují zdravotní potíže spojené
s koronavirovou epidemií.
 Vzhledem k mimořádné situaci vás žádáme o doprovod vašeho dítěte pouze jednou dospělou
osobou.
 Prostory, nástroje, pomůcky atd. budou opakovaně dezinfikovány.
Vzhledem k mimořádné situaci mají zákonní zástupci možnost kontaktovat vedení školy k podání
podrobných informací a domluvit si způsob odevzdání přihlášky a zjištění předpokladů ke studiu
v jiném termínu. Kontaktujte nás na zastupce@zusbohumin.cz nebo na tel. čísle 596 013 331.
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