
 
 
 
 
 

TALENTOVÉ ZKOUŠKY pro školní rok 2022/2023 
2. 6.  a 3. 6. 2022 / Mníšek pod Brdy 
 
 

PRO VÝTVARNÝ, TANEČNÍ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR je potřeba vyplnit on-line registraci ke 

zkoušce /aktivní odkazy u časů konání zkoušek 
 

PRO HUDEBNÍ OBOR,  bude v pondělí 23. 5. 2022 na webu školy vyvěšen rezervační systém, kde je 

potřeba si zvolit čas zkoušky. Bez rezervace nebude účast na talentových zkouškách umožněna. 
 

Čtvrtek 2. 6. 2022 

HUDEBNÍ OBOR  / Nová 499, přízemí MŠ Parník, vchod ze zahrady 

13 – 18 hod. talentové zkoušky do přípravných ročníků hudebního oboru pro děti 5-6 let 
rezervační systém zde 
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. Pokud dítě již hraje 
na nějaký hudební nástroj, lze předvést ukázku. Zkouška trvá 10 minut. Rezervace nutná! 
 

TANEČNÍ OBOR  /  Pavilon Komenského 420, taneční sál 

13 - 14 hod.  /pro děti 5 - 6 let  registrační formulář zde 
14,30 - 15,30 hod. / pro děti 7 - 10 let   registrační formulář zde 
16 – 16,30 hod. / pro děti 11 - 15 let  registrační formulář zde 
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 uchazeč je na zkoušku přijat 20 
min. před koncem konání zkoušky pro věkovou skupinu.  
 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR  /  Pavilon Komenského 420, taneční sál 

16,45-17,30      /pro děti od 7 let   registrační formulář zde 
Při zkoušce se hodnotí pohybové schopnosti a mluvené slovo, přednesení jednoduché krátké básničky. Zkouška trvá okolo 15 
min., poslední uchazeč je na zkoušku přijat v 17,15.  
 

Pátek 3. 6. 2022 

HUDEBNÍ OBOR  / Nová 499, přízemí MŠ Parník, vchod ze zahrady rezervační systém zde 

13 – 18 hod. Pro zájemce o výuku Pro zájemce o výuku hudebních nástrojů, pro děti od 7 let  

Z důvodu naplnění kapacity nástrojové výuky budou uchazeči přijímání dle výsledků u talentové 

zkoušky v případě, že se uvolní místo na konkrétním hudebním nástroji, a to i na začátku školního roku. 
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. Pokud dítě již hraje 
na nějaký hudební nástroj, lze předvést ukázku. Zkouška trvá 10 minut. Rezervace nutná! 
 

VÝTVARNÝ OBOR / výtvarná tvorba, filmová tvorba / Malé náměstí 415 / suterénní prostor pod MŠ  

Začátek zkoušky 13 hod. /pro děti 6 - 8 let registrační formulář zde 

Začátek zkoušky 14 hod. /pro děti 9 - 12 let registrační formulář zde 

Začátek zkoušky 15 hod. /pro děti 13 - 15 let registrační formulář zde 
Zkouška vždy začíná v uvedený čas a trvá celkem 30 min., upozorňujeme, že po začátku zkoušky se již nelze zúčastnit. 

Při zkoušce se posuzují i domácí práce žáka - přineste s sebou cca 5-10 výkresů, nebo fotografií, ukázky prostorových věcí ve 
fotodokumentaci. Praktická zkouška na místě probíhá okolo 30 minut formou kresby, nebo kombinovanou technikou na 
zadané téma. 

 

www.zus-revnice.cz 
 

https://zus-revnice.reservio.com/
https://forms.gle/74WF2TcnWv5H8eNx8
https://forms.gle/QFUb8AGxAUGn56Qu7
https://forms.gle/io6ewVgey4RLzk679
https://forms.gle/aXp4zsqDng2s3YhK7
https://zus-revnice.reservio.com/
https://forms.gle/ix9GT6ago3Ys3Esm9
https://forms.gle/rSvF5CUn7n9znd817
https://forms.gle/6A1hpgdCHEP61xry6

