Talentové přijímací zkoušky do výtvarného oboru na školní rok 2021 – 2022
Děti, které budou dělat talentové zkoušky, do výtvarného oboru ZUŠ Český Brod, jsou
hodnoceny podle těchto kritérií:
• Úroveň domácích prací – 10x domácí práce bez zásahu jiného člověka (přinést s
sebou)
• Zvládnutí kompozice formátu papíru
• Barevné řešení.
• Vyjádření děje se zaměřením na postavy
• Uplatnění vlastní fantazie při tvorbě
• Práce s modelovací hmotou-jednoduchý tvar
• Míra soustředění při práci
• Pochopení a zvládnutí zadání
• Všeobecné předpoklady
Výsledek zkoušky určí pořadí přijímání žáků ke studiu na volná místa, případně pořadí
náhradníků.
Na základě talentové zkoušky přijímáme přednostně děti ve věku od 6 a 7 let,
dále pak na další volná místa od 5 let do přípravných ročníků a starší do vyšších ročníků.
Přednostně přijímáme žáky, kteří na naší škole ještě nestudují.
Všeobecné informace:
- přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb.,
vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a platným
školním vzdělávacím plánem (web školy, stránky MŠMT)
- množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých tříd a oborů
- o přijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku
talentové zkoušky ředitel školy
- výsledek talentové zkoušky bude uveden na začátku měsíce červenec v odkazu v emailu, který jste
obdrželi při odeslání přihlášky ke zkoušce

- přijatý žák je během studia povinen absolvovat dle závazného školního vzdělávacího plánu
(dále ŠVP) předměty odpovídající oboru a ročníku
- vyučování probíhá 1 - 3 x týdně dle zvoleného oboru, předmětu a ročníku, v rozsahu
přesně předepsaného počtu hodin, dle rozvrhu, upozorňuji na důležitost vašeho rozhodnutí a
opravdovost vašeho zájmu o studium vedle studia ZŠ nebo stř. školy!!
- jedná se o systematické a ucelené vzdělávání
- vzdělávání je vedeno kvalifikovanými učiteli, specialisty na daný předmět
- žáci I. a II. stupně jsou průběžně hodnoceni ze všech předmětů a získávají 2x ročně
vysvědčením
- studium I. a II. stupně je zakončeno absolventskou zkouškou
Děkuji za Váš zájem o studium a těším se na spolupráci
Tomáš Charvát
ředitel školy

