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Přijímací zkoušky v ZUŠ Zdounky
HUDEBNÍ OBOR
U přijímacích zkoušek se zjišťují přirozené hudební schopnosti (intonace, rytmus, hudební
paměť) a také fyzické dispozice pro zvolený nástroj. Pro domácí přípravu je nutné, aby měl
žák nástroj doma. Rádi poskytneme informaci o výběru vhodného nástroje, popřípadě o
možnosti jeho zapůjčení.
Kritéria:
A. RYTMUS
- schopnost reprodukovat po zkoušejícím 5 rytmických modelů v 4/4 a 3/4 taktu
B. INTONAČNÍ A SLUCHOVÉ PŘEDPOKLADY
- intonace tónů, které předehraje zkoušející
- rozlišení vyššího a nižšího tónu
- rozpoznání směru melodie
C. ZPĚV PÍSNĚ
- libovolná píseň bez doprovodu
- známá jednoduchá lidová píseň s harmonicko-melodickým doprovodem zkoušejícího
Bodování:
10 -9 bodů – suverénní a jistý projev, bezchybné splnění úkolu
8-6 bodů – dobré provedení úkolu s lehkými nepřesnostmi, drobnými chybami, nejistotou a
zaváháním
5-3 body – nejisté zvládnutí úkolu, větší rytmické a intonační nepřesnosti, nejistota, chyby
2-0 bodů – nezvládnutí úkolu, nekvalitní provedení, velké intonační a rytmické chyby
Pravidla hodnocení:
- komise se skládá minimálně ze dvou učitelů ZUŠ
- jednotlivé úkoly jsou hodnoceny bodovou škálou 10-0 bodů
- na základě získaných bodů se stanoví pořadí uchazečů
- maximální počet získaných bodů je 30, minimální hranice pro přijetí žáka je 10 bodů

VÝTVARNÝ OBOR
U přijímacích zkoušek zjišťujeme schopnost prostorového, barevného a tvarového vnímání.
Posuzujeme zejména tvůrčí invenci a zájem žáka. Velmi vhodné je přinést k přijímací
zkoušce několik prací žáka, svědčící o jeho talentových předpokladech. Přijímací zkoušky
mají vždy jednotné tematické zadání.
Kritéria:
A. ZRALOST VÝTVARNÉHO PROJEVU
- schopnost ztvárnit figuru, přírodu, pohyb, děj atd. Vždy přiměřeně k věku žáka.
B. REAKCE NA VERBÁLNÍ MOTIVACE
- samostatné vyjádření myšlenky
C. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K TÉMATU
- osobité vyjádření tématu, obohacení o vlastní nápady, fantazii, detaily
Bodování:
10 -9 bodů – jistý projev, bezchybné splnění úkolu
8-6 bodů – dobré provedení úkolu s drobnými nedostatky
5 -3 body – nejisté zvládnutí úkolu, větší míra nepozornosti vůči verbální motivaci
2-0 bodů – nezvládnutí úkolu, či nesamostatné zvládnutí úkolu se značnými nedostatky
Pravidla hodnocení:
- komise se skládá minimálně ze dvou členů, učitele VO a jednoho dalšího pedagoga
- komise hodnotí jednotlivé úkoly bodovou škálou 10-0 bodů
- na základě získaných bodů se stanoví pořadí uchazečů
- maximální počet získaných bodů je 30, minimální hranice pro přijetí žáka je 10 bodů

Kontrolou provádění této směrnice pověřen ředitel školy.
Směrnice nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014

Ve Zdounkách dne 22. října 2013
Miroslav Nauč, v. r.
ředitel ZUŠ Zdounky

