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             Doplňovací přijímací řízení pro druhé pololetí  

školního roku 2020/2021  

pro hudební obor – nástroj „Housle“ „PHV“ a „Zpěv“ 
8 

   

Ředitel školy vyhlašuje podle § 2 vyhlášky č 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, 

v platném znění, přijímací řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí k základnímu 

uměleckému vzdělávání pro druhé pololetí školního roku 2020/2021.  
 

Přihlášku ke vzdělávání vyplňte na webových stránkách školy 

www.zusboskovice.cz nebo přímo na stránce https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/?zus=27 

a odešlete ji nejpozději do 1. 2. 2021. 

 

Talentová zkouška bude probíhat on-line a nezletilí uchazeči se musí zúčastnit videohovoru se svým 

zákonným zástupcem. Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zašle na e-

mailovou adresu posta@zusboskovice.cz, před přijímací zkouškou podepsanou kopii přihlášky, 

kterou obdrží mailem s pozvánkou a informacemi o softwaru přes který bude probíhat videohovor 

k on-line zkoušce. Bez podepsané přihlášky nebude žadatel připuštěn k vykonání zkoušky. 

Výsledky zkoušky budou zveřejněny pod variabilním symbolem uchazeče, který je uveden  

na přihlášce zaslané do ZUŠ. 

Talentové zkoušky se budou konat on-line: 
 

Přijímací řízení bude probíhat v termínu 3. 2. 2021.  

Přesný čas s dalšími informacemi bude žadatelům zaslán  

 na e-mailovou adresu z přihlášky.  
  

Talentová zkouška bude probíhat před přijímací komisí, kterou jmenuje ředitel školy. Vykonání 

talentové zkoušky je podmínkou k zařazení do výsledkové listiny, ve které budou zařazeni uchazeči 

podle počtu bodů získaných při talentové zkoušce.  
 

 

 

 

Podmínkou pro splnění talentové zkoušky je získat minimální počet bodů 11. 
 

Kritéria  
 

Přijímací komise bude uchazeče posuzovat podle následujících předpokladů:  
1) Intonace        - zpěv lidové písně 

2) Rytmus           - zopakovat rytmický útvar předvedený učitelem (2/4, 3/4, tečkovaný  

         rytmus,…) 

3) Sluchová analýza- (melodická a sluchová představivost) - zopakování hraného tónu,   

        zopakování jednoduchého melodického motivu, určení vyššího nebo   

        nižšího tónu 

4) Komunikační zralost a projev - schopnost reakce dítěte na pokyn učitele, schopnost                   

                                           soustředit se, schopnost pochopit a dodržovat pravidla, mít rozvinutou     

                                           motoriku, zrak, sluch, řečovou schopnost, úroveň komunikačních           

                                           dovedností dítěte 

Za každou sledovanou oblast může uchazeč získat 10 bodů, celkem může získat maximálně 40 bodů. 

1. Uchazeč  40-31 bodů 

2. Uchazeč 30-21 bodů 

3. Uchazeč 20-11 bodů 
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Podle výsledků dosažených při přijímacím řízení bude stanoveno pořadí uchazečů. V případě, že 

bude mít více uchazečů stejný výsledek, pak se umístí lépe ten uchazeč, který dosáhne vyššího 

bodového ohodnocení za 1) Intonaci.  

Pokud i nadále bude mít více uchazečů stejný výsledek, pak se umístí lépe uchazeč, který dosáhne 

vyššího bodového ohodnocení za 2) Rytmus.  

Pokud i nadále je výsledek bodového hodnocení stejný, umístí se lépe uchazeč, který získá vyšší 

ohodnocení za 3) Sluchová analýza 

 

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, budou 

mít zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů možnost vyjádřit se k podkladům pro 

vydání rozhodnutí ve věci přijímacího řízení. Seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim 

bude možné 4. 2. 2021 telefonicky nebo videohovorem v době od 10:00 do 11:00 hodin. 

 

Uchazeči budou přijímáni od nejvýše umístěných ve výsledkovém seznamu až do vyčerpání 

volné kapacity ve studijním zaměření/oboru. 

 

Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na hl. budově, webových stránkách školy  

dne 5. 2. 2021. Uchazeči, kteří nesplnili talentovou zkoušku, budou informováni písemnou formou. 

 
 
 
       
 
 
 V Boskovicích dne 26. 1. 2021     Petr Prosser, DiS. 
                         ředitel školy 
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