
            Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové263 

 

Přijímací řízení pro školní rok  2020/2021 
 

V týdnu od 8. 6. – 11. 6. 2020 bude probíhat přijímací řízení  
do ZUŠ Strakonice na školní rok 2020/2021. 

 
!!! POZOR !!! 

Vzhledem k současné situaci bude probíhat přijímací řízení za mimořádných 
podmínek, souvisejících s opatřením proti šíření Covid-19. 

 
HUDEBNÍ OBOR: 
 

➢ Přítomnost dítěte u talentové zkoušky je nutná, zájemci budou přicházet k talentové zkoušce 
na konkrétní čas, který si zvolí při vyplňování elektronické přihlášky k přijímacímu řízení, která 
bude aktivní od 15. 5. do 5. 6. 2020 na webových stránkách školy (www.zus-strakonice.cz). 

➢ Tím bude zamezeno větší koncentraci lidí ve škole. 
➢ Zájemci si připraví lidovou písničku (Skákal pes, Kočka leze dírou, Pec nám spadla, apod.). 
➢ U talentové zkoušky musí být přítomen jeden z rodičů dítěte. 
➢ Talentové zkoušky do hudebního oboru budou probíhat v budově zámku 

 

VÝTVARNÝ OBOR: 
 

➢ Přijímací řízení do výtvarného oboru proběhne formou zaslání dvou obrázků emailem.  
o 1.  obrázek – Postava: kresba JEN tužkou, člen z rodiny, já, maminka, tatínek,              

sourozenci, atd...  Na obrázku musí být alespoň 1 postava.  
o  2. obrázek – Zvíře: stačí 1 zvíře, namalované barevně, pastelkami nebo voskovkami.  

➢ Obrázky musí být velikosti formátu A4 !!! Prosím ne větší ani menší !!! 
➢ Každý obrázek bude zaslán v příloze. Přílohu označte : Příjmení, jméno dítěte, věk, mateřská 

škola, u starších zájemců ZŠ. 

➢ Práce posílejte do 5. 6. 2020 na: zus.schwarzova@seznam.cz 

 
Prosím nechte své děti tvořit samostatně! Nezasahujte ani ústně, ani jinak dětem do prací, 

poznáme to ... děkujeme a těšíme se na práce vašich dětí. 
 
 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR: 
 

➢ Zájemci si připraví recitaci libovolného textu (poezie, próza) + osobní pohovor na místě a budou 
přicházet k talentové zkoušce na konkrétní čas, který si zvolí při vyplňování elektronické                         
přihlášky k přijímacímu řízení, která bude aktivní od 15. 5. do 5. 6. 2020 na webových stránkách 
školy (www.zus-strakonice.cz). 

➢ Talentové zkoušky do LDO budou probíhat v budově Kochana z Prachové 263 – 3. patro. 
 
 

TANEČNÍ OBOR: 
 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 NEBUDOU PŘIJÍMÁNI NOVÍ ŽÁCI DO TANEČNÍHO OBORU                   
Z DŮVODU NAPLNĚNÉ KAPACITY. 

Děkujeme za pochopení 

http://www.zus-strakonice.cz/
http://www.zus-strakonice.cz/

