
 

Základní umělecká škola Řevnice  
pobočka v Mníšku pod Brdy 

TALENTOVÉ ZKOUŠKY pro školní rok 2020/2021 
 

Nutná rezervace místa na webu školy!  
Bez rezervace nebude účast na talentových zkouškách umožněna. 
Přečtěte si pozorně podrobné informace k organizaci talentových zkoušek na webu školy. 
 
HUDEBNÍ OBOR  / Nová 499  

pátek 5. 6. / 9:00 – 12:00   
pro nástroje kytara  / dechové nástroje / klavír / housle 

Sobota 6. 6. / 13:00 – 17:00  
13:00-13:30 kytara, el. kytara a basová kytara 
13:30-14:30 dechové nástroje  
14:30-15:00 sólový zpěv, pop jazz zpěv   
15:00-16:00 klavír, pop jazz klavír  
16:00-16:30 housle 
16:30-17:00 akordeon, keyboard a ostatní  / kdo nemá vybraný nástroj   
Při talentové zkoušce pro všechny hudební obory se posuzují základní intonační dovednosti a smysl pro rytmus -  uchazeč si 
připraví a zazpívá libovolnou lidovou píseň, říkadla, zopakuje tón podle sluchu, zopakuje vytleskaný rytmus.  
Zkouška trvá okolo 10 minut. Pro děti od 5 let. 
 

VÝTVARNÝ OBOR / Sobota 6. 6. / Budova MŠ 9. května, Malé nám. 415  
9:00 - 10:30 / výtvarná tvorba  
10:45 - 11:15 / filmová tvorba / pro děti od 10 let  
Při zkoušce se posuzují domácí práce žáka - přineste s sebou cca 5-10 výkresů, nebo fotografií prostorových věcí, praktická 
zkouška probíhá okolo 30 minut formou kresby, nebo kombinovanou technikou na zadané téma. Pro děti od 7 let.  
 

NOVĚ!!!!! LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR / Sobota 6. 6. /  
// Nová 499  
17:15 – 18:00 
Při zkoušce se hodnotí pohybové schopnosti a mluvené slovo, přednesení jednoduché krátké básničky. Zkouška trvá  
okolo 15 min. Pro děti od 8 let. Obor se otevře při min. počtu dětí 8. 
 

TANEČNÍ OBOR / Sobota 6. 6. / Budova Pavilonu (ZŠ Mníšek pod Brdy), přízemí, 

taneční sál / Komenského 420 
10:30 - 11:10 / 5-7 let   
11:20 - 12:00 /  8-11 let   
12:15 – 12:55 / 12-15 let + chlapci  
 
Při zkoušce se posuzuje rytmika, schopnost pohybové paměti a pohybové dovednosti. Cvičební nebo taneční úbor sebou. 
Zkouška probíhá v malych skupinach bez přítomnosti rodičů a trvá okolo 20 minut. Pro děti od 5 let. 

 
Talentové zkoušky jsou připraveny hravou formou a konají se bez přítomnosti rodičů. Přihlášku do 

studia vyplníte až po vyrozumění  /e-mailem / o přijetí! Výsledky talentových zkoušek budou 

zveřejněny 26. 6. 2020. Od 20. 5. bude na webu školy vyvěšen rezervační systém, kde je možné si 

zvolit čas zkoušky. Ideální začátek pro studium na ZUŠ je 5 – 8  let. 


