
 

Talentové zkoušky 
Zápis ke studiu, talentové zkoušky a zjišťování předpokladů ke studiu škola organizuje v průběhu měsíce května 
každého roku, popř. počátkem září na základě dodatečných talentových zkoušek. Termíny talentových zkoušek 
jsou zveřejňovány ve vstupních prostorách školy, na webových stránkách a na facebooku 
školy minimálně 14 dnů předem.  

V případě zájmu o studium v Základní umělecké škole Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, vyplňte 
prosím elektronickou přihlášku na webových stránkách školy. 

Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči od 5let, kteří prokáží předpoklady ke studiu. 

Od 7 let jsou uchazeči přijímáni do základního studia na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky. 

Kritéria pro přijímání uchazečů do hudebního oboru: 

 zazpívání lidové či umělé písně bez doprovodu klavíru 

 vytleskání – zopakování rytmického modelu 

 zopakování hraného tónu, melodie 

 v případě zájemců o výuku zpěvu zjištění hlasového rozsahu 

 rozlišení sluchem stejného či jiného tónu 

 k přijetí do vyšších ročníků I. stupně nebo do studia II. stupně je nutné u přijímací zkoušky splnit výstupy 
předchozích ročníků případně stupně dle aktuálního ŠVP školy 

Kritéria pro přijímání uchazečů do tanečního oboru: 

 proporce postavy – souměrnost postavy 

 tělesné dispozice – uvolněnost a vytočení kyčelních kloubů, pružnost achillových šlach, skok 

 rytmické vnímání – vytleskání rytmu, běh či chůze podle hry klavíru 

 k přijetí do vyšších ročníků I. stupně nebo do studia II. stupně je nutné u přijímací zkoušky splnit výstupy 
předchozích ročníků případně stupně dle aktuálního ŠVP školy 

Kritéria pro přijímání uchazečů do výtvarného oboru: 

 kresba - kresba tužkou nebo jiným kresebným materiálem 

 malba - malba dle představy - výjev s postavami (například scéna z pohádky) libovolnou technikou 

 k přijetí do vyšších ročníků I. stupně nebo do studia II. stupně je nutné u přijímací zkoušky splnit výstupy 
předchozích ročníků případně stupně dle aktuálního ŠVP školy 

Zájemce může přinést své domácí práce na ukázku. 

Kritéria pro přijímání uchazečů do literárně dramatického oboru: 

 krátký pohovor 

 interpretace připraveného textu (báseň, ukázka prózy) 

 k přijetí do vyšších ročníků I. stupně nebo do studia II. stupně je nutné u přijímací zkoušky splnit výstupy 
předchozích ročníků případně stupně dle aktuálního ŠVP školy 

Před talentovými zkouškami si prosím vyplňte elektronickou přihlášku na webu školy! 

Přímý odkaz na elektronickou přihlášku: https://www.klasifikace.jphsw.cz/prihlaska.php?&uid=k383 

Děkujeme a těšíme se na vás. 
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