Základní umělecká škola „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6
Kavaleristů 880/6, 772 00 Olomouc; IČO: 00096725 tel. 585 224 404
e-mail: zus-zerotin@zus-zerotin.cz, www.zus-zerotin.cz

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023
hudební obor
Ředitel školy vyhlásil podle § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, v platném znění, přijímací
řízení a stanovil jednotná kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o přijetí k základnímu uměleckému vzdělávání pro
školní rok 2022/2023.

V místech poskytovaného vzdělávání vyučujeme:
v Olomouci:

v Dolanech:
v Hlubočkách:
v Tršicích:
ve Štěpánově:
ve Velké Bystřici:
ve Velkém Týnci:
ve Velkém Újezdě:

hru na klavír, cembalo, varhany, elektronické klávesové nástroje, housle, violu, violoncello,
kontrabas, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, hoboj, fagot, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh,
tenor, baryton, trombon, tubu, klasickou kytaru, elektrickou kytaru, baskytaru, háčkovou
harfu, mandolínu, bicí nástroje, sólový zpěv, zpěv (populár), cimbál, akordeon, EZHZT, skladba
hru na klavír, zobcovou flétnu, elektronické klávesové nástroje, housle, trombon, klarinet,
zpěv (populár), klasickou kytaru
hru na klavír, zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, elektronické klávesové nástroje
hru na klavír, zobcovou flétnu, klarinet, saxofon
hru na klavír, zobcovou flétnu, fagot, klasickou kytaru, housle
hru na klavír, klasickou kytaru, housle, příčnou flétnu, zobcovou flétnu, cimbál, klarinet,
saxofon, tenor, trombon
hru na klavír, zobcovou flétnu, klasickou kytaru
hru na klavír, zobcovou flétnu

Přihlášky ke vzdělávání vyplňte na webových stránkách www.zus-zerotin.cz nebo přímo na stránkách
https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/?zus=193 a odešlete elektronicky nejpozději před samotnou
talentovou zkouškou.
Nezletilí uchazeči se musí dostavit se svým zákonným zástupcem, který svým podpisem přihlášku potvrdí na místě
zkoušky. Výsledky budou zveřejněny pod variabilním symbolem uchazeče, který je uveden na přihlášce do ZUŠ.
Talentové zkoušky se budou konat v níže uvedených místech poskytovaného vzdělávání. V případě nevyhovujícího
termínu na vybrané pobočce se může uchazeč dostavit k přijímací zkoušce na hlavní budovu (Kavaleristů 6, Olomouc).
1. ZUŠ „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6, 77200 Olomouc: 23. 5. – 27. 5. 2022 13:00 - 18:00 hod
2. ZUŠ „Žerotín“ Olomouc, Dolany 15, 783 16: 24. 5. a 25. 5. 2022 14.00 – 18.00 hod
3. ZŠ Hlubočky, Olomoucká 116, 783 61: 26. 5. 2022 14.30 – 17.30 hod
4. ZŠ a MŠ Tršice, příspěvková organizace, Tršice 183, 783 57: 24. 5. 2022 14.00 – 17.00 hod
5. ZUŠ „Žerotín“ Olomouc, Nádražní 232/5, 783 13 Štěpánov: 25. 5. a 26. 5. 2022 13.00 – 17.00 hod
6. Masarykova ZŠ, 8. května 67, 783 53 Velká Bystřice: 23. 5. a 24. 5. 2022 14.00 – 17.30 hod
7. ZŠ M. Petřkové Velký Týnec, Příčná 326, 783 72 Velký Týnec: 26. 5. 2022 13.00 – 17.00 hod
8. ZŠ a MŠ Velký Újezd, Velký Újezd 321, 783 55: 23. 5. 2022 13.00 – 17.00 hod

Kritéria
Uchazeči o vzdělávání budou v přijímacím řízení rozděleni do samostatných výsledkových seznamů dle:
1. Místa vzdělávání, ve kterém se bude chtít uchazeč vzdělávat (tento údaj je již součástí přihlášky)
2. Preferovaného hudebního nástroje/zpěvu, o nějž má uchazeč zájem se vzdělávat.
V případě, že má uchazeč zájem o výuku hry ve více studijních zaměřeních (maximálně 2) nebo jeho zájem není
vyhraněný a má vytipováno více studijních zaměření (maximálně 2), přičemž výběr chce ponechat na počtu volných
míst v jednotlivých nástrojích/zpěvu, pak bude zařazen do patřičných seznamů vícekrát (avšak maximálně 2x) a přijat
bude ke vzdělávání, které bude mít dle jeho preferencí jako první volnou kapacitu (své preference uvede u talentové
zkoušky přijímací komisi). Pro přijetí uchazeče je stanovena minimální hranice 21 bodů.
Ve výsledkových seznamech budou uchazeči seřazeni podle věku k 1. 9. 2022 a podle celkového počtu bodů získaných
při talentové zkoušce (čím více bodů, tím lepší výsledek) následovně:
1. pásmo 5-9 let, 50 – 41 bodů

4. pásmo 5-9 let, 40 – 31 bodů

7. pásmo 5-9 let, 30 – 21 bodů

2. pásmo 10-11 let, 50 – 41 bodů

5. pásmo 10-11 let, 40 – 31 bodů

8. pásmo 10-11 let, 30 – 21 bodů

3. pásmo 12 let a více, 50 – 41 bodů

6. pásmo 12 let a více, 40 – 31 bodů

9. pásmo 12 let a více, 30 – 21 bodů

Talentová zkouška bude probíhat před přijímací komisí jmenovanou ředitelem školy. Vykonání talentové zkoušky je
podmínkou k zařazení do výsledkových seznamů.

Přijímací komise bude uchazeče posuzovat podle následujících předpokladů:
● Rytmické předpoklady – uchazeč opakuje formou tleskání slyšené krátké rytmické úseky.
● Hlasové a intonační předpoklady – uchazeč zazpívá libovolnou (nejlépe lidovou) píseň, dle vlastního výběru.
● Sluchové předpoklady – uchazeč poslechem rozliší výšku tónů hraných na klavír, vzestupnou či sestupnou
melodickou řadu, počet zahraných tónů.
● Všeobecné předpoklady (sociální zralost, komunikace, reakce)
● Specifické předpoklady (anatomické dispozice pro hru na nástroj/zpěv)
V případě přihlášek na více studijních zaměření může dojít k rozdílnému bodovému hodnocení za oblast specifických
předpokladů.
Za každou sledovanou oblast může uchazeč získat 10 bodů, celkem může získat maximálně 50 bodů.
Podle výsledků dosažených při přijímacím řízení bude stanoveno pořadí uchazečů. V případě, že bude mít více
uchazečů stejný výsledek, pak se lépe umístí ten uchazeč, který dosáhne vyššího bodového ohodnocení za rytmické
předpoklady / ve studijním zaměření zpěv a zpěv (populár) za hlasové, intonační a sluchové předpoklady.
Pokud i nadále bude mít více uchazečů stejný výsledek, pak se lépe umístí ten uchazeč, který bude ve věkových
kategoriích 5 – 9 let, 10 – 11 let a 12 let a více.
Uchazeči budou přijímáni od nejvýše umístěných ve výsledkových seznamech až do vyčerpání volné kapacity
v jednotlivých studijních zaměřeních vyučovaných v jednotlivých místech poskytovaného vzdělávání (viz
Předpokládaný počet volných míst – seznam zveřejněn na webových stránkách a hlavní nástěnce školy od 9. 5. 2022).
V souladu s § 36 odst. 3. zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, budou mít zletilí uchazeči
nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí ve věci přijímacího
řízení. Seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim bude možné dne 9. 6. 2022 v ředitelně školy v době od
09.00 hod. do 11.00 hod.
Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na webových stránkách a hlavní nástěnce školy od 10. 6. 2022, dále budou
zveřejněny na všech místech poskytovaného vzdělávání. Nepřijatým zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům
nepřijatých nezletilých uchazečů bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno písemnou formou. Upozorňujeme na zkušenost
z minulých let, že na začátku září někteří žáci do školy nenastoupí a mohou se tak uvolnit další místa pro nepřijaté,
případně pro nové uchazeče. Uchazeči, kteří uspějí u přijímací zkoušky, ale z kapacitních důvodů nebudou moci být
ke studiu zařazeni, budou evidováni jako náhradníci a přijímáni na uvolněná místa během prázdnin, na začátku nebo
v průběhu školního roku.
V případě, že volná kapacita ve výuce některého z hudebních nástrojů nebude naplněna, ředitel školy si vyhrazuje
právo navýšit počet volných míst ve výuce jiného hudebního nástroje dle možností školy.

V Olomouci 13. 4. 2022

Mgr. Tomáš Klásek - ředitel školy

