Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace vyhlašuje

Z Á P I S
na školní rok 2022 / 2023

Jak dítě přihlásit na zápis ?
•
•
•
•

Přečtěte si níže kritéria pro přijetí, organizaci zápisu a způsob zveřejnění přijatých uchazečů.
Vyhledejte termín konání zápisu v jednotlivých uměleckých oborech.
Vyplňte na webu https://www.zusliberec.cz ikona ZÁPIS ŽÁKŮ on line přihlášku
Dostavte se k zápisu do budovy školy v níže uvedených dnech a časech.

HUDEBNÍ
hra na

OBOR

hudební nástroj

a

sólový zpěv

pro děti od 5 let (k 1. 9. 2022) ve hře na zobcovou flétnu, housle, violoncello
pro děti od 7 let a starší (k 1. 9. 2022) ve hře na všechny hudební nástroje a sólový zpěv

od pondělí 30. května do pátku 10. června * 13:00 – 18:00 hodin
připravte si písničku

sborový

zpěv

Severáček

pro děti od 5 let do 9 let (k 1. 9. 2022)

od pondělí 30. května do pátku 10. června * 14:00 – 17:30 hodin
připravte si písničku

TANEČNÍ OBOR
pro děti od 5 let a starší (k 1. 9. 2022)

od pondělí 30. května do středy 1. června * 13:00 – 18:00 hodin
od čtvrtka 9. června do pátku 10. června * 13:00 – 18:00 hodin
s sebou vezměte cvičky s bílou podrážkou

VÝTVARNÝ OBOR
pro děti od 5 let a starší (k 1. 9. 2022)

od pondělí 30. května do pátku 3. června * 13:00 – 18:00 hodin
s sebou vezměte pastelky, voskovky, čtvrtky formátu A4

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
pro děti od 5 let a starší (k 1. 9. 2022)

od pondělí 30. května do pátku 3. června * 13:00 – 18:00 hodin

Kritéria, na jejichž základě přijímáme žáky do ZUŠ Liberec
Obecná
1) Schopnost samoobslužnosti a reagování na pokyny učitele, úroveň komunikačních dovedností
dítěte.
2) Charakteristika spolupráce dítěte při zápisu (aktivní, průměrná, pasivní).

Hudební
1) Intonační a rytmické předpoklady – zpěv lidové písně.
2) Schopnost udržení tempa a opakování rytmického modelu např. tleskáním.

Taneční
1) Schopnost udržení tempa a opakování rytmického modelu např. tleskáním.
2) Reagovat pohybem na změny v hudbě (pomalu, rychle, zastavení...).
3) Předvést pohybovou představivost – zatančit podle jednoduchého zadání (ptáček, koník...).
4) U dětí starší devíti let jsou v průběhu přijímacího řízení testovány také fyzické předpoklady
(držení těla, ohebnost, předklon, nárty...).

Výtvarná
1) Uchazeč o přípravné studium, 1. a 2. ročník prvního stupně dokáže dle pokynů učitele
samostatně nakreslit barevně ilustraci ke známé pohádce (postavy, zvířata).
2) Uchazeč o studium v 3. a vyšším ročníku prvního stupně a ve druhém stupni dokáže
samostatně nakreslit studii vlastní ruky (stínovaná kresba tužkou) a kresbu lidské postavy
zpaměti (kresba tužkou).

Literárně-dramatická
1) Dobře vyslovovat a artikulovat bez zjevných vad výslovnosti dle věku dítěte.
2) Předvést základní pohybové dovednosti – postoj, chůze, poskok dle věku dítěte.
3) Formou etud reagovat na pokyny učitele, hodnotí se míra tvořivosti dle věku dítěte.
4) Číst text se správnou dikcí (četba textu se nevyžaduje u zájemců o přípravné studium prvního
stupně).

Organizace přijímání žáků
V místě konání zápisu Vám vytiskneme přihlášku ke kontrole a k podpisu, kterou jste vyplnili přes
web. Vašemu dítěti (uchazeči) bude přiděleno identifikační číslo, podle kterého naleznete výsledek
zápisu.
Před vyhlášením výsledků zápisu můžete osobně nahlédnout do protokolu zápisu
ve čtvrtek 16. 6. 2022 od 14 do 17 hodin v 1. patře č. 228 budovy ZUŠ Liberec.

Zápis do ZUŠ se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o ZUV v platném znění.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webu školy v pátek 17. 6. 2022
•

přijatý žák – splnil všechna kritéria přijetí s vysokým bodovým hodnocením a je přijat

•

čekatel – splnil všechna kritéria přijetí s nižším bodovým hodnocením než přijatý žák a je
přijat tehdy, pokud některý z přijatých žáků nenastoupí (škola zákonné zástupce těchto
žáků informuje zpravidla v září)

•

nepřijatý žák – nesplnil kritéria přijetí a není přijat

V případě dotazů zavolejte na tel.: 739

451 285

