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Informace k přijímání nových žáků do ZUŠ
Ke studiu žáky přihlašují zákonní zástupci na základě online přihlášky ve školou určeném termínu.
Tato přihláška je volně přístupná na webových stránkách školy https://zusboskovice.cz/prihlaska,
s odkazem na stránky www.izus.cz.
Zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč, obdrží potvrzení o přijetí přihlášky
do své mailové schránky. Přidělený variabilní symbol bude evidenční číslo uchazeče
při talentových/přijímacích zkouškách.
Před samotnou zkouškou obdrží uchazeč nebo zákonný zástupce přijatou přihlášku, kterou podepíše.
Bez jejího podpisu nebude uchazeč připuštěn ke zkoušce.
Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšně vykonané talentové/přijímací zkoušky. Zkouška je
koncipována v rozsahu přiměřeném věku dítěte.
Průběh a výsledek zkoušky je zaznamenán do tiskopisu „Protokol o přijímání žáků a komisionálních
zkouškách“. Při této zkoušce jsou zohledněni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, jestliže
zákonní zástupci žáka předloží zprávu z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně
pedagogického centra.
O přijetí či nepřijetí žáka ke studiu jsou zákonní zástupci vyrozuměni koncem června nebo začátkem
července prostřednictvím elektronické pošty - emailem. Výsledky přijímacího řízení budou
zveřejněny v hlavní budově, na stránkách www.zusboskovice.cz a FB školy.
Přijatí žáci jsou do výuky zařazeni v souladu s platnou legislativou a ŠVP ZUŠ.
Žáci, kteří splnili kvalifikační předpoklady, ale nebyli z kapacitních důvodů přijati, budou zařazeni
do databáze nepřijatých uchazečů po dobu maximálně 1 roku. V případě uvolnění kapacity školy
mohou být následně osloveni k možnému dodatečnému přijetí.
Do přípravného studia I. stupně mohou nastoupit děti, které k 1. 9. následujícího školního roku
dovrší 5 let.
Do 1. ročníku základního studia I. stupně mohou nastoupit děti, které k 1. 9. následujícího
školního roku dovrší 7 let.
Do 1. ročníku základního studia II. stupně mohou nastoupit děti, které k 1. 9. následujícího
školního roku dovrší 14 let.
Obecná kritéria pro přijetí žáků ke studiu
Cílem přijímací zkoušky je především posouzení míry talentu uchazeče. Každý obor si stanovuje
konkrétní činnosti, jejichž zvládnutím žák prokáže talent a další předpoklady potřebné ke studiu
vybraného oboru. Přijímací komise je minimálně tříčlenná. Komise hodnotí žáky podle plnění čtyř
konkrétních kritérií. Každé kritérium je hodnocené bodovou škálou. Na základě získaných bodů
stanoví komise pořadí uchazečů. Pořadí uchazečů se v každém studijním zaměření a oboru určuje
zvlášť.
Podrobná kritéria oborů budou vyvěšena s termínem konání talentových/přijímacích zkoušek,
a to nejpozději 14 dní před termínem zkoušek, v hlavní budově a na webových stránkách školy.

