Organizácia prijímacích skúšok
Podľa vyhlášky č. 324/2008 par. 5, ods. 2 o základnej umeleckej škole sa prijímacie skúšky konajú
do všetkých odborov ZUŠ v čase od 1. apríla do 15. júna daného kalendárneho roka. Termín
a miesto konania vyhlasuje riaditeľka školy najmenej mesiac vopred, zároveň oznámi umelecké
odbory a študijné zamerania, do ktorých sa môžu uchádzači prijať. Prijímacie pohovory sa
konajú v budove školy na Śportovej ulici č.4.Miestnosti konania prijímacích pohovorov do
jednotlivých odborov sú vypísané na nástenke pri vchode do budovy ZUŠ.
Prijímacie skúšky do ZUŠ F. Veselého sa organizujú formou komisionálnej skúšky. Presný dátum je
stanovený v pláne práce školy a v oznamoch na webovej stránke školy www.zusstropkov.sk na
príslušný školský rok, v základných a materských školách formou oznamov na školskej nástenke,
v novinách Stropkovské spektrum a prostredníctvom mestského rozhlasu. Informovať sa môžte aj
na tel. č. 054 / 742 25 98, prípadne mailom na zakumes@centrum.sk.
Do základného štúdia, skráteného štúdia a štúdia pre dospelých možno prijať aj uchádzačov, ktorí
neabsolvovali prípravné štúdium, ale úspešne vykonali prijímaciu skúšku do príslušného štúdia a
preukázali požadovanú úroveň umeleckých schopností, zručností a návykov, umožňujúcu ich
úspešný rozvoj v príslušnom študijnom predmete. Vzhľadom na špecifiká umeleckého vzdelávania
a vzhľadom na osobitý rozvoj každého umeleckého talentu možno na štúdium prijať aj nadaných
uchádzačov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne študijného
zamerania. Vzhľadom na rôznu úroveň dispozícií jednotlivých žiakov pre štúdium a rôzne
perspektívy rozvoja umeleckých schopností, sa vek uvedený v učebných plánoch považuje za
odporúčaný, nie záväzný
Kritériá prijímacích skúšok do hudobného odboru sú:
- zisťovanie rytmických, intonačných schopností, hudobnej pamäte (intonácia, rytmus) a
pohotovosti:
- hudobný sluch (zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu
atď.),
- rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek),
- spev ľudovej piesne alebo umelej piesne (pripraviť si 2 piesne),
- pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj.
Kritériá prijímacích skúšok do výtvarného odboru sú:
- zisťovanie schopnosti tvarového, priestorového – kompozičného a proporčného vnímania,
- stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a predstavy,
- na prijímacích skúškach deti kreslia /maľujú/ podľa vlastného výberu tému s figurálnym
námetom,
- je vhodné priniesť k nahliadnutiu hotové výtvarné práce - pre komplexnejšie ohodnotenie
dieťaťa.
Kritériá prijímacích skúšok do literárno-dramatického odboru sú:
- ovládanie verbálneho vyjadrovania - predstaviť sa,
- správna výslovnosť - krátky prednes poézie alebo prózy,
- vlastné pohybové (tanečné) dispozície, rytmus, - tanečne sa vyjadriť na hudbu (poskytne
skúšajúci, prípadne pomôže),
- schopnosť improvizácie na zadanú tému,
- zaspievať krátku pieseň,
- žiaci, ktorí nenavštevovali predchádzajúce ročníky, musia uspieť na požadovanej
úrovni v prijímacích skúškach a preukázať, že ich osobnosť je natoľko rozvinutá, že nebudú
príťažou pre ostatných členov kolektívu.

Vítaní sú žiaci, ktorí vynikajú v niektorej z oblastí (napr. prednes, tanec a pod.), aby svojím
príkladom zvýšili úroveň ostatných žiakov.
Kritériá prijímacích skúšok do tanečného odboru sú:
-

komisia sleduje u uchádzačov fyzické a pohybové dispozície,
rytmus,
schopnosť vnímať hudbu pri tanečnej kreácii,
odpozorovanie a zopakovanie tanečného kroku,
žiaci si na skúšku pripravia jednu pieseň, ktorú zaspievajú.

Rozhodnutie o výsledku prijímacej skúšky
Rodičia dieťaťa sú o výsledku prijímacej skúšky informovaní písomným rozhodnutím o prijatí,
resp. neprijatí na štúdium v základnej umeleckej škole. Prijímacia komisia ich po absolvovaní
skúšky oboznámi s platnou legislatívou v potrebnom rozsahu - možnosť navštevovať jeden
individuálny predmet v kombinácii s jedným kolektívnym predmetom v rámci ZUŠ a možnosť
navštevovať iba jednu ZUŠ (rodičia po vydaní rozhodnutia o prijatí vyplnia a odovzdajú
škole čestné prehlásenie).

