Základní umělecká škola, Strakonice,
Kochana z Prachové 263

Nabídka studijních oborů
a pravidla přijímacího řízení
pro školní rok 2019/2020

Kontakty:
Telefon: 383 332 166 = PO – PÁ 10:00 – 17:00 hodin
Mobil: 736 609 554 (ředitelství), 739 513 481 (ekonomka) = PO – PÁ 10:00 – 17:00 hodin
E-mail: zus-strakonice@cmail.cz
www stránky: www.zus-strakonice.com

Informace pro zájemce o vzdělávání v ZUŠ Strakonice
 Každý zájemce o vzdělávání v Základní umělecké škole, Strakonice, Kochana z Prachové 263 musí
absolvovat talentovou přijímací zkoušku.
 Cílem talentové zkoušky je zjištění předpokladů dítěte pro zvolený obor.
 Přijímací zkouška probíhá formou jednoduchých úkolů, které jsou popsány pro jednotlivé obory
v Pravidlech pro přijetí.
 Součástí talentové přijímací zkoušky je i rozhovor s rodičem. Jeho účast u talentové zkoušky je
proto podmínkou (týká se hudebního oboru).
Žák je přijat na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky a doporučení přijímací komise v případě, že
tomu nebrání kapacitní, organizační nebo personální podmínky školy. Přijetí žáka je v kompetenci
ředitelky školy.

Nabídka školy
Základní umělecká škola ve Strakonicích nabízí dětem studium ve 4 oborech:
 obor hudební (vyučujeme hru na klavír, housle, violoncello, kontrabas, kytaru, zobcovou flétnu,
příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, tenor, pozoun, akordeon, dudy, klávesy, bicí, sólový
zpěv)
 obor výtvarný
 obor taneční
 obor literárně dramatický

Podmínky pro přijetí žáka
 Talent
Talentové předpoklady pro zvolený obor jsou jedním z nejdůležitějších předpokladů k přijetí.
 Věk a zralost
Jednotlivé obory nabízí vzdělávání v přípravném studiu, v I. a II. stupni základního studia, které
na sebe plynule navazuje.
Přípravné studium trvá 1 až 2 roky a jsou do něj přijímány děti od 5 do 7 let věku, které prokáží
fyzickou i psychickou zralost ke studiu.
Do I. stupně základního studia jsou přijímány děti starší 7 let.
Do II. stupně jsou přijímáni uchazeči starší 14 let.
 Kapacita školy, organizační a personální podmínky
ZUŠ Strakonice má kapacitu 750 žáků, to je maximální počet žáků, které můžeme v daném
školním roce vzdělávat. Počet přijatých žáků je závislý na volné kapacitě školy a na organizačních
a personálních podmínkách školy.

Sídlo školy
Základní umělecká škola ve Strakonicích působí ve dvou budovách.
 BUDOVA ZÁMEK:

- administrativní zázemí školy (ředitelka, zástupce ředitelky, ekonomka)
- část hudebního oboru

 BUDOVA KOCHANKA: - hudební obor, výtvarný obor, taneční obor, literárně dramatický obor

Pravidla pro přijetí
HUDEBNÍ OBOR:
1. Zpěv
zpěv jednoduché lidové písně bez instrumentálního doprovodu
zpěv známé písně s doprovodem (Skákal pes, Pec nám spadla, Kočka leze dírou….)
2. Intonační a sluchové předpoklady
rozpoznání směru melodie
určení vyššího a nižšího tónu
opakování krátké melodie spojené s rytmem
rozlišení 1, 2 a více tónů
3. Rytmus
schopnost opakovat po zkoušejícím 5 rytmických modelů ve 4/4 a 3/4 taktu
4. Fyzické a psychické předpoklady
splnění fyzických předpokladů pro vybraný nástroj (hru na dechové nástroje lze doporučit i
dětem s menšími dechovými problémy)
schopnost komunikovat s učitelem
schopnost soustředit se na daný úkol a plnit pokyny učitele
VÝTVARNÝ OBOR:
zralost výtvarného projevu
představivost, osobitý projev, tvořivost, cit pro vnímání barev a tvarů
TANEČNÍ OBOR:
dobrý zdravotní stav, fyzické předpoklady, hudební a rytmické cítění
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
hlasové předpoklady (zdravý hlasový fond), chuť se předvádět

Výhody
Škola nabízí:
 záruku odbornosti a kvality pedagogů
 finančně výhodnou hodinovou dotaci
 přípravu na přijímací zkoušky do škol s uměleckým zaměřením, SpgŠ, PF, Konzervatoř, ...
 prezentace na veřejnosti
 účast na soutěží a výstavách celorepublikového i mezinárodního významu
 finančně zvýhodněná nabídka zájezdů za kulturou
Výhody v hudebním oboru:
pronájem některých hudebních nástrojů za nízký poplatek
využití notového archivu školy
odborná pomoc při koupi a opravách vlastního nástroje
individuální výuka
V rámci studia navštěvují žáci další povinné předměty:
do 5. ročníku hudební nauku
od 4. ročníku komorní hru a souborovou hru (taneční orchestr, dechový orchestr, dudácké
muziky, keltský soubor, hudební ateliér a další)
nepovinným předmětem je sborový zpěv

Výhody ve výtvarném oboru:
seznámení se s kresbou, malbou, grafikou, keramikou, animace, práce s různými materiály
citlivé vnímání světa, vztah k výtvarnému umění
tří hodinová výuka
exkurze a návštěvy výstav
Výhody v tanečním oboru:
základy klasického, moderního, lidového a scénického tance
vedení ke správnému držení těla, ohebnosti, pohybové koordinace, rozvíjení kreativity
finančně výhodná hodinová dotace
Výhody v literárně dramatickém oboru:
zdokonalování a rozšiřování mluveného projevu, kultivace vystupování,
rozvoj od recitace a interpretace pohádky až k větším dramatickým celkům
práce s loutkou

Školné a hodinová dotace
Hudební obor:

1 pololetí

Přípravná hudební výchova A:

1 měsíc

1 týden

900,-

180,-

45,-

1.480,-

296,-

74,-

1.480,-

296,-

74,-

1.480,-

296,-

74,-

1.350,-

270,-

67, 50

1.200,-

240,-

60,-

1.200,-

240,-

60,-

1.100,-

220,-

55,-

1.100,-

220,-

55,-

(1 hodina teorie týdně)

Přípravná hudební výchova B:
(1 hod. teorie+ 1 hod. nástroje týdně)

Individuální výuka – 1. a 2. stup., SPD – stud.:
(1 hod. nástroj + HN, KH, orchestr, sbor aj.)

Skupinová výuka (2 žáci v hodině):
(1 hod. nástroj + HN, KH, orchestr, sbor)

Výtvarný obor:
Přípravné, základní studium:
(3 hodiny týdně)

Taneční obor:
Přípravné studium:
(1 hodina týdně)

Základní studium:
(3 - 4 hodiny týdně)

Literárně-dramatický obor:
Přípravné studium:
(1 hodina týdně)

Základní studium:
(2 - 3 hodiny týdně)

Splatnost školného
1. pololetí (září - leden) datum splatnosti 15. září 2019
2. pololetí (únor - červen) datum splatnosti 15. února 2020
Jiné datum splatnosti, popř. splátkový kalendář je možný pouze po dohodě mezi zákonným zástupcem
žáka a ředitelkou ZUŠ!!!

Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263
Ředitelství ZUŠ ve Strakonicích
vypisuje

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
pro obory: hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický

Hudební obor:
Talentové zkoušky do hudebního oboru probíhají
v budově zámku v těchto termínech:

pondělí 20. 5. 2019:

10:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00

úterý 21. 5. 2019:

14:00 – 17:00

středa 22. 5. 2019:

10:00 – 13:00

čtvrtek 23. 5. 2019:

14:00 – 17:00

Náhradní termín je možný po telefonické domluvě s ředitelkou školy.
Součástí talentové přijímací zkoušky do hudebního oboru je i pohovor s rodiči. Jeho
účast je u talentové zkoušky podmínkou.

Výtvarný obor:
Talentové zkoušky do výtvarného oboru probíhají
v budově v ulici Kochana z Prachové 263 v učebně
výtvarného oboru v 1. patře v těchto termínech:

úterý 21. 5. 2019:

15:00 – 18:00

čtvrtek 23. 5. 2019:

15:00 – 18:00

Taneční obor:
Talentové zkoušky do tanečního oboru probíhají v budově
v ulici Kochana z Prachové 263 v tanečním sále v 1. patře
v těchto termínech:

úterý 21. 5. 2019:

15:00 – 17:00

čtvrtek 23. 5. 2019:

15:00 – 17:00

K talentovým zkouškám do tanečního oboru si uchazeči přinesou cvičební úbor.

Literárně dramatický obor
Talentové zkoušky do literárně dramatického oboru probíhají
v budově v ulici Kochana z Prachové 263 v sále LDO ve 3. patře
v tomto termínu:

středa 22. 5. 2019:

14:00 – 17:00

………………………………………………………………………………………

Vyrozuměny budou pouze děti přijaté na základě talentové zkoušky,
a to po 3. červnu 2019.
Zákonný zástupce obdrží e-mailem přihlášku, souhlas se zpracováním osobních údajů
a platební příkaz.
Vyplněnou přihlášku a souhlas je nutné odevzdat v kanceláři školy – budova zámek
nejpozději do 15. června 2019.
Po tomto datu budou osloveni náhradníci dle získaných bodů.

Kontakty:
Telefon: 383 332 166 = pondělí - pátek 10:00 – 17:00 hodin
Mobil: 736 609 554 (ředitelství), 739 513 481 (ekonomka) = pondělí – pátek 10:00 – 17:00
hodin
E-mail: zus-strakonice@cmail.cz
www stránky: www.zus-strakonice.com

