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OVĚŘOVACÍ PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 

Vážení rodiče, milé děti, studenti, 

opět po roce vyhlašujeme přijímací ověřovací talentové zkoušky pro nový školní rok 

2021/2022. 

Umění je v našich životech důležitou součástí, je nám kamarádem a společníkem, je 

s námi v mnoha momentech, volných chvílích a nejrůznějších životních událostí.  

Chápeme, že je doba složitá, o to více si vážíme Vašeho zájmu o studium na naší škole.  

Naše škola nabízí studium: 

 předškolní přípravné hudební výchovy pro děti od pěti let (s možnou výjimkou 

studia od čtyř let). 

 výuku hry hra na klavír, keyboard, kytaru, housle, violoncello, zobcovou flétnu, 

příčnou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, trubku a akordeon 

 výuku pěvecké hlasové výchovy, sólového a sborového zpěvu 

 výuku skladby 

Ověřovací přijímací talentové zkoušky proběhnou dle aktuální situace formou 

video hovorem nebo osobním setkáním v těchto termínech: 

 úterý 4. května 2021, 14-17 hodin 

 úterý 11. května 2021, 14-17 hodin 

 čtvrtek 20. května, 14-17 hodin 

 

 

 

 



 
 
 

Registrace k ověřovací přijímací talentové zkoušce 

Abychom nakládali s časem ekonomicky, předešli tak Vašemu čekání  

a zabránili také kumulování se více osob ve společných prostorách, prosíme Vás  

o provedení níže uvedených dvou kroků: 

1. vyplnit předběžnou přihlášku, kterou najdete na stránkách školy  

https://www.zusorchidea.com/prihlaska/ 

2.  zarezervovat si termín a čas konání zkoušek, který Vám vyhovuje: 

https://www.zusorchidea.com/prihlaska/ 

 

Rezervace termínu bude k dispozici od 7. dubna do 19. května.  

Pokud již nebude pro registraci žádný volný termín, budeme Vás kontaktovat osobně 

na základě poslané přihlášky. 

Pokud jste se již zaregistrovali a zjistili jste, že Vám zvolený termín nevyhovuje, 

prosíme, abyste se přeregistrovali (provedete storno registrace). 

O způsobu konání zkoušek budeme informovat na webových stránkách. Vše se bude 

řídit s ohledem na vládní nařízení.  

Rádi Vám vyjdeme vstříc i v případě, že by Vám žádný z vypsaných termínů 

nevyhovoval. Také tuto informaci nám napište do poznámky k přihlášce, v blízké době 

Vás pak budeme kontaktovat.  

 

Dodatečné podání přihlášky bude možné kdykoliv i po konání zkoušek, provedení 

zkoušky bude provedena v individuálně domluveném termínu. 

Kontaktní osoba 

Pro dotazy kontaktujte osobu pověřenou řízením přijímacích ověřovacích talentových 

zkoušek: Petra Jati, email: petra.jati@zusorchidea.com  
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Co přijímací ověřovací talentová zkouška obnáší? 

 

Přijímací ověřovací talentová zkouška slouží ke vzájemnému seznámení se a sdělení  

si potřebných informací. Skládá se z rozhovoru s uchazečem a praktické části, ve které 

si se všemi uchazeči rádi zazpíváme, provedeme jednoduché rytmické a intonační hry. 

Obtížnost a rozsah praktické části zkoušky je vždy přizpůsoben věku uchazeče  

o studium.  

 

A. Zpěv jednoduché písně  

Zpěv jednoduché lidové nebo vlastní zvolené písničky. 

 

B. Intonační a sluchové předpoklady  

Zazpívání předehraných tónů, rozpoznání směru melodie (nahoru x dolů), určení 

vyššího a nižšího tónu, rozlišení veselého a smutného akordu atd. 

 

C. Rytmické předpoklady  

Zopakovat předvedený rytmický model, zadaným rytmem doprovodit jednoduchou 

písničku, tleskat první nebo každou dobu písničky atd. 

 

 

Jednotlivé oblasti jsou bodovány, na základě získaných bodů je stanoveno pořadí  

pro přijetí. Na přijetí má vliv také projev a spolupráce uchazeče během celé zkoušky. 

U některých studijních předmětů je nutné brát v úvahu například věk, sociální zralost, 

motoriku a zdravotní dispozice.   

 

Ověřovací přijímací talentovou zkoušku musí vykonat také žák, který žádá o přestup  

z jiné ZUŠ. Pro studijní předmět pěvecká hlasová výchova/ sólový zpěv přednese 

uchazeč libovolnou lidovou a umělou píseň, pro studijní předmět hra na hudební 

nástroj přednese dvě libovolné skladby odlišného charakteru. 

 

 

 

 

 

 

 


