
Kritéria přijímání žáků do ZUŠ Třebechovice pod Orebem 

Přijímací zkoušky se konají zpravidla v prvním červnovém týdnu. Studium pak začíná 1. září. 

Hudební obor 

Přijímáme uchazeče ve věku 5-ti a 6-ti let do přípravného studia (věk vždy k 1. 9.), kteří prokáží 

předpoklady ke vzdělávání. Ve věku 7 let přijímáme uchazeče do základního studia I. stupně a ve věku 

14 let do základního studia II. stupně po splnění talentové zkoušky a doporučení přijímací komise. 

Talentová zkouška může být nahrazena úspěšným ukončením základního studia předcházejícího 

stupně. 

Hodnocené parametry při přijímací zkoušce 

•    zpěv (interpretace libovolné písně) 

•    rozpoznání změn (chyb) ve známé písni 

•    smysl pro rytmus (vytleskání zadaného rytmického útvaru) 

•    intonace (opakování zadaných tónů, přenos tónů do vlastní polohy) 

 

Každou oblast přijímací komise hodnotí v rozmezí od 0 – 5 bodů. O přijetí uchazeče rozhoduje ředitel 

školy na základě doporučení zkušební komise. Hranice pro přijetí je stanovena na nejméně 15 bodů. 

V závislosti na zvoleném studijním zaměření komise zároveň ověří i potřebné fyzické předpoklady 

uchazeče o studium. Pro studium klavíru doporučujeme mít doma minimálně klasické pianino, 

většinu ostatních nástrojů může škola žákům zapůjčit domů. 

 

Taneční obor 

Přijímáme uchazeče ve věku 5-ti a 6-ti let do přípravného studia (věk vždy k 1. 9.), kteří prokáží 

předpoklady ke vzdělávání. V případě prokázání výjimečného talentu a předpokladů ke vzdělávání 

mohou být přijati i uchazeči ve věku 4 let. Ve věku 7 let do základního studia I. stupně a 14 let do 

základního studia II. stupně po splnění talentové zkoušky a doporučení přijímací komise. Talentová 

zkouška může být nahrazena úspěšným ukončením základního studia předcházejícího stupně.  

Hodnocené parametry při přijímací zkoušce 

•    taneční dispozice 

•    hudební cítění 

•    schopnost improvizace 

•    rytmus 

 

Pro přijetí starších žáků do vyšších ročníků TO je již nutná základní znalost tanečních technik (klasický, 

moderní a lidový tanec). Přijímací zkoušky probíhají ve skupině max. 10 dětí s přihlédnutím k jejich 

individuálním dispozicím a věku. Ke zkoušce si je zapotřebí přinést s sebou adekvátní cvičební úbor. 

Každou oblast přijímací komise hodnotí v rozmezí od 0 – 5 bodů. O přijetí uchazeče rozhoduje ředitel 

školy na základě doporučení zkušební komise. Hranice pro přijetí je stanovena na nejméně 15 bodů. 



 

Literárně-dramatický obor 

Přijímáme uchazeče ve věku 6-ti let do přípravného studia (věk vždy k 1. 9.), kteří prokáží 

předpoklady ke vzdělávání. Ve věku 7 let přijímáme uchazeče do základního studia I. stupně a ve věku 

14 let do základního studia II. stupně po splnění talentové zkoušky a doporučení přijímací komise. 

Talentová zkouška může být nahrazena úspěšným ukončením základního studia předcházejícího 

stupně. 

  

Hodnocené parametry při přijímací zkoušce 

•    pohybové předpoklady (vnímání prostoru, orientace v prostoru, pohybová improvizace), 

•    mluvní předpoklady (slovní zásoba, artikulační vybavenost), 

•    hlasové předpoklady (hlasový rozsah, rytmus, zdravý hlas), 

•    práce s předmětem (představivost, zástupná rekvizita). 

 

Přijímací zkoušky probíhají formou individuálního pohovoru. 

Každou oblast přijímací komise hodnotí v rozmezí od 0 – 5 bodů. O přijetí uchazeče rozhoduje ředitel 

školy na základě doporučení zkušební komise. Hranice pro přijetí je stanovena na nejméně 15 bodů. 

 

 

 

Zkušební komisi jmenuje ředitelka školy a je tříčlenná. Zkušební komise ohodnotí projev dítěte 

pomocí bodového systému a zařadí jej do přípravného studia či příslušného ročníku dle věku a 

schopností, vědomostí a dovedností dítěte. Dle celkového součtu bodů uchazeče vytvoří přijímací 

komise pořadí uchazečů v jednotlivých studijních zaměřeních. Ředitelka školy rozhodne o přijetí či 

nepřijetí uchazečů dle bodového pořadí pro dané studijní zaměření a dle volné kapacity tohoto 

studijního zaměření. Přijatí uchazeči budou zveřejněni na seznamu přijatých uchazečů pod 

přidělenými registračními čísly na veřejně přístupném místě ve škole – informační nástěnka ve 

vstupních prostorách ZUŠ, v 1. patře budovy a na webových stránkách školy www.zustre.cz. 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude uchazečům zasláno v písemné podobě.  

 

 


