
INFORMACE K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM 2021 
Vzhledem k epidemické situaci a hygienickým pravidlům budou talentové zkoušky probíhat dle 

následujících podmínek // pokyny se mohou změnit v souvislosti s vývojem aktuální situace // 

prosíme, sledujte webové stránky školy před konáním talentové zkoušky. 

Talentová zkouška je možná pouze po rezervaci v rezervačním systému umístěném na webu 

školy. Na zkoušku se dítě dostaví v doprovodu zákonného zástupce – vlastní zkouška bude 

probíhat bez přítomnosti rodičů. Vstup rodiče na zkoušku je možný pouze v mimořádných 

případech, po dohodě se zkoušejícím pedagogem, a za předpokladu dodržení všech hygienických 

podmínek. 

Dítě/žáček 

  si vyzvedne pracovník školy před budovou.  

 vstupuje do školy s rouškou na ústech.  

 po vstupu do třídy si / případně doprovod / vydesinfikuje ruce. 

 vyžaduje-li to charakter zkoušky, platí pro uchazeče výjimka z nošení roušek, pokud je 

zachován rozestup nejméně 2 m.  

 se řídí pokyny zkoušejícího pedagoga (např. pro sejmutí roušky, při pohybu ve škole atd.) 

 po skončení zkoušky pracovník školy doprovodí uchazeče před budovu školy, kde jej předá 

rodičům. 

 

OBECNÉ INFORMACE 

Do školy nevstupujte s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům 

COVID-19 / tj. zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, či jinými příznaky akutní 

infekce dýchacích cest. Dodržujte toto pravidlo, i pokud se příznaky projeví u osob blízkých.        

V těchto případech nás informujte na email školy, nejpozději do 20.6. / z důvodu dohody 

náhradního termínu talentové zkoušky.                                                                                           

Prosíme o maximální ohleduplnost a zodpovědnost.   

 

 K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ 

Uchazeči jsou přijímáni dle výsledků talentových zkoušek. Vyrozumění o přijetí bude vyvěšeno 
na webu školy do 25. 6.  // žák může být přijat i na začátku školního roku, kdy se uvolní místo, z 
důvodu, že některý z přijatých žáků nenastoupí ke studiu.  
Počet přijatých uchazečů závisí na počtu žáků, kteří k 30. 6. ukončí studium (na kapacitě a 
prostorových možnostech školy) / předem nelze určit, kolik žáků bude přijato.   
Věk pro začátek studia na ZUŠ je 5 – 8 let, starší děti jsou přijímáni pouze při výjimečném 
talentu, nebo v případě přestupu z jiné ZUŠ.  

 


