Vážení rodiče!
Máte-li zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo
ve školním roce 2022 - 2023
hudební obor v ZUŠ
dovolujeme si Vás pozvat

dne 16. 5. 2022 v 18.00 hod do ZUŠ

na informativní schůzku (pouze pro rodiče),
na které Vám budou poskytnuty veškeré informace ohledně přijímání do ZUŠ a
následného studia na naší škole.
Na této schůzce zapíšeme všechny zájemce o výuku v ZUŠ a domluvíme, jak a kdy
proběhne talentová zkouška. Pokud se ze závažných důvodů nebudete moci této schůzky
zúčastnit, můžete se domluvit v dopoledních hodinách telefonicky na čísle 723 776 870
nebo osobně s ředitelkou školy. Zodpovíme rádi jakékoli dotazy.
Při talentovém testu pro žáky hudebního oboru půjde o zjištění základních
hudebních předpokladů, které jsou pro studium hudby nezbytné (dítě zazpívá jakoukoliv
lidovou písničku, zazpívá učitelem zahraný tón a zopakuje učitelem zatleskaný
jednoduchý rytmus).
Přijetí nebo nepřijetí ke studiu je ovlivněno pouze těmito kritérii: prokázání alespoň
minimálního hudebního talentu a dostatek volných studijních míst v konkrétním oboru.
Podrobné informace o výsledku testu poskytne rodičům ředitelka školy.

Do výtvarného oboru přijímáme každého, kdo rád výtvarně tvoří –
kreslí, maluje, modeluje, má chuť poznávat i jiné techniky.
Jak říká Kurt Vonegut: „ Pusťte se do nějakého umění. Nedělám si legraci. Umění není
způsob, jak se uživit. Je to velice lidský způsob, jak udělat život snesitelnější. Když
budete provozovat nějaký druh umění, a je úplně jedno, jak mizerně, sakra, vaše duše
poroste. Zpívejte si ve sprše. Tancujte si v obýváku s rádiem. Vyprávějte příběhy a
pohádky. Napište příteli báseň, i když to bude báseň mizerná. Dělejte to, jak nejlépe
dokážete. A budete obrovsky odměněni. Něco vytvoříte.“
Podrobnější informace o naší škole naleznete také na našich webových stránkách
www.zussobeslav.eu
Přes naše webové stránky již můžete posílat on-line přihlášky: sekce pro rodiče-)
přihlášky.

Od 1. 9. 2022 budeme vyučovat tyto hudební nástroje: flétna zobcová i příčná, klarinet,
saxofon, lesnice, lesní roh, klavír, elektrické klávesové nástroje, akordeon, varhany, housle,
violoncello, kytara, elektrická kytara, sólový i sborový zpěv – v přihlášce na webových
stránkách v políčku studijní zaměření zvolíte rozbalením nabídky vámi zvolený nástroj
nebo zpěv.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE KE STUDIU:
Základní umělecká škola v Soběslavi poskytuje vzdělání v oboru hudebním a
výtvarném. Připravuje své žáky k profesionálnímu studiu i pro amatérskou uměleckou
činnost. ZUŠ vyučuje od 1. 9. 2012 podle školního vzdělávacího programu, který je
průběžně inovován.
Žáci, kteří dosáhnou k 1. 9. 2022 6 – 7 let a budou nastupovat do 1. třídy,
zařazujeme do jednoletého přípravného studia, většinou bez výuky hry na nástroj. Výuka
probíhá ve dvou hodinách týdně: 1. hodina „BAREVNÉ NOTIČKY“ = hudební teorie
(výuka probíhá hravou formou a hraním na orffovy nástroje), 2. hodina „ZPÍVÁNKY“ –
hlasová výchova a sborový zpěv. Při mimořádném talentu a v rámci organizačních
možností lze žáka od pololetí zařadit na výuku hudebního nástroje.
Starší žáci nastoupí do 1. ročníku ZUŠ, výuka taktéž probíhá ve dvouhodinové
týdenní dotaci: 1. hodina: HRA NA ZVOLENÝ NÁSTROJ, 2. hodina: HUDEBNÍ NAUKA.
Pokud kapacita školy dovolí, možno přijímat i žáky, kteří dosáhli k 1. 9. 2022 5 let –
dle školního vzdělávacího programu chodí žák pouze na výuku hry na nástroj (možno
navštěvovat i Zpívánky) a hudební nauku absolvuje od následujícího školního roku.
Již nyní se těšíme na nové žáky.

PROKÁZÁNÍ PŘEDPOKLADŮ K PŘIJETÍ DO ZUŠ
proběhne v termínu 13. 6. od 15.30 – 17.00 hod.
POŽADAVKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO HUDEBNÍ OBOR
1. Zpěv známé lidové písničky s doprovodem a bez doprovodu, hejkal
2. Opakování zahraných tónů
3. Vytleskání jednoduchých rytmických útvarů
4. Změna tempa pohybovým vyjádřením

KRITÉRIA HODNOCENÍ
A

výborně

splněny všechny požadavky

B

velmi dobře

splněn rytmický a jeden hlasový požadavek

C

vyhověl /-a

splněn rytmický požadavek

D

nevyhověl /-a

nesplněn žádný požadavek

