
TALENTOVÉ ZKOUŠKY 2022/2023  - OBECNÉ INFORMACE 
 

Do studia mohou být přijímány děti po dovršení nejméně 5 let k 31. 8. 2022. 

Talentové zkoušky jsou připraveny hravou formou a probíhají bez přítomnosti rodičů (ve výjimečných případech 

se lze zkoušky účastnit, dle dohody na místě, se členy komise). Uchazeči jsou přijímáni dle výsledků talentových 

zkoušek. Vyrozumění o přijetí či nepřijetí bude vyvěšeno dle registračních čísel, které obdržíte u zkoušky, na 

webu školy (není rozesíláno emailem) // žák může být přijat i na začátku školního roku, pokud se uvolní místo. 

Počet přijatých uchazečů závisí na počtu žáků, kteří k 30. 6. ukončí studium, na kapacitě, prostorových a 

organizačních možnostech školy / předem nelze určit, kolik žáků bude přijato.  

Přihlášku do studia vyplníte až po vyrozumění o přijetí, dle informací na webu školy.  

Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny 20. 6. 2022. 
 

HUDEBNÍ OBOR 
Rezervujte si čas talentové zkoušky, přes rezervační systém školy. Bez rezervace nebude zkouška umožněna. Při 
talentové zkoušce 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.  Pokud dítě již hraje na 
nějaký hudební nástroj, lze předvést ukázku. Zkouška trvá okolo 10 minut.  
Pro děti od 5 let.  Rezervace nutná. 
K rezervaci / rezervační systém bude dostupný na webu školy od 23.5.2022 

Rezervujte si volný termín.  

Rezervace jsou aktivní, dokud není vyčerpán jejich limit.  

Rezervujte v systému dítě/žáčka pouze jednou (nebudete tak blokovat místo pro další zájemce) 

Do rezervace uveďte kontaktní údaje, jméno dítěte, věk k 31. 8. 2022 + / hudební obor - preferovaný nástroj a 

případně další  

Rezervační systém vám zašle potvrzení rezervace na uvedený mail.  

Rezervaci je možné vytvořit nejpozději 15 hod. před konáním vlastní zkoušky.  

Zrušit ji můžete pak nejpozději den před konáním zkoušky (přes odkaz, který jste obdrželi v potvrzovacím e-mailu). 
 

VÝTVARNÝ OBOR 
Před zkouškou / nejpozději den před konáním/  je potřeba vyplnit on-line registraci  /odkaz dostupný v rozpisu 

Zkouška vždy začíná v uvedený čas a trvá celkem 30 min., v průběhu zkoušky se již nelze zapojit. 

Při zkoušce se posuzují domácí práce žáka - přineste s sebou cca 5-10 výkresů, nebo fotografií, ukázky prostorových 
věcí ve fotodokumentaci, a výsledky praktické zkoušky. Praktická zkouška probíhá okolo 30 minut formou kresby, 
nebo kombinovanou technikou na zadané téma.  
Pro děti od 6 let. 
 

TANEČNÍ OBOR 
Před zkouškou / nejpozději den před konáním/  je potřeba vyplnit on-line registraci  /odkaz dostupný v rozpisu 

Při zkoušce se posuzuje rytmika, schopnost pohybové paměti a pohybové dovednosti. Cvičební nebo taneční úbor 
sebou. Zkouška probíhá v malých skupinách bez přítomnosti rodičů a trvá okolo 20 minut. Poslední uchazeči se tedy 
ke zkoušce přijímají 20 min. před koncem zkoušky.  
Pro děti od 5 let. 
 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR 
Před zkouškou / nejpozději den před konáním/  je potřeba vyplnit on-line registraci  /odkaz dostupný v rozpisu 

Při zkoušce se hodnotí pohybové schopnosti a mluvené slovo, přednesení jednoduché krátké básničky. Zkouška 
probíhá v malých skupinách bez přítomnosti rodičů a trvá okolo 15 min. Poslední uchazeči se tedy ke zkoušce 
přijímají 15 min. před koncem zkoušky.  
Pro děti od 7 let. 
 

Talentové zkoušky hodnotí odborná porota složená z učitelů školy v počtu třech až čtyřech pedagogů, výsledky 
jednotlivých zadání jsou vyhodnocena bodově.  
 


