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PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠKY 
pro studium ve školním roce 2019/2020 

 
 

HUDEBNÍ  OBOR 
 
Uchazeči ve věku 6 let (k 1.9.2019) - do přípravného studia: 

PO 3.6.2019 14:00 - 18:00 učebna č. 258 (vchod B, 2. patro) 
ÚT 4.6.2019 14:00 - 18:00  učebna č. 258 (vchod B, 2. patro) 
ST 5.6.2019 14:00 - 18:00  učebna č. 258 (vchod B, 2. patro) 
 

Uchazeči ve věku 7 a více let (k 1.9.2019) - do základního studia: 

ČT 6.6.2019 14:00 - 18:00  orchestrální sál (vchod A, 1. patro) 
 
 
Pěvecký sbor Svítání - uchazeči ve věku 5 a více let: 

PO 3.6.2019 14:30 - 15:30 Sál Svítání (vchod A, 2. patro) 
ÚT 4.6.2019 15:00 - 16:00 Sál Svítání (vchod A, 2. patro) 
 
 

PŘIHLÁŠKY  KE  STUDIU  SE  PODÁVAJÍ  POUZE  ELEKTRONICKY 
na www.zusart.cz/prijimacky 

UZÁVĚRKA  PŘIHLÁŠEK  JE  31.5.  VE  12:00 

(přihlášky vytiskneme ve škole a připravíme k podpisu v den zkoušek) 

http://www.zusart.cz/prijimacky


 

 tel.: 234 749 321 
 e-mail: zusart@zusart.cz 
 web: www.zusart.cz 

 
POŽADAVKY  PRO  PŘIJETÍ  ŽÁKŮ  DO  HUDEBNÍHO  OBORU 
 
do přípravného studia pro žáky od 5 let: (pouze sborový zpěv) 

 
- věk 5 let k 1.9.2019 
- školní připravenost (reakce na pokyny od vyučujících) 
- zopakování krátkých rytmických útvarů (např. vytleskáním) 
- zpěv písně připravené z domova 

 
do přípravného studia pro žáky od 6 let: 

 
- věk 6 let k 1.9.2019 
- školní připravenost 
- zopakování krátkých rytmických útvarů 
- zpěv písně připravené z domova 

 
do základního studia (pro žáky od 7 let): 

 
- věk 7 a více let k 1.9.2019  

(u populární hudby viz orientační doporučení na našem webu) 
- zopakování rytmických útvarů 
- zpěv písně připravené z domova nebo zopakování krátkých 

melodických útvarů (dle věku a studijního zaměření žáka) 
- hra na nástroj (pokud se jedná o žáky s nástrojovou průpravou 

z jiné školy nebo z jiného typu vzdělávání) 
 
UPOZORNĚNÍ: Vzhledem ke kapacitě školy neotevíráme studijní zaměření 
KLAVÍR a Klavír – jazzová interpretace pro žáky sedmileté a starší. 

 
V Praze dne 24.4.2019, Mgr. Luboš Lisner, ředitel školy 



 

 tel.: 234 749 321 
 e-mail: zusart@zusart.cz 
 web: www.zusart.cz 

 

PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠKY 
pro studium ve školním roce 2019/2020 

 
 
 

VÝTVARNÝ  OBOR 
 
Přijímací řízení probíhá v Ateliéru (vchod A, 4. patro) 
 
PO 3.6.2019  15:00 - 16:00 uchazeči ve věku 5-8 let 
    16:00 - 17:00 uchazeči ve věku 9 a více let 
 
ÚT 4.6.2019  15:00 - 16:00 uchazeči ve věku 5-8 let 
    16:00 - 17:00 uchazeči ve věku 9 a více let 
 
ST 5.6.2019  15:00 - 16:00 uchazeči ve věku 5-8 let 
    16:00 - 17:00 uchazeči ve věku 9 a více let 
 
ČT 6.6.2019  15:00 - 16:00 uchazeči ve věku 5-8 let 
    16:00 - 17:00 uchazeči ve věku 9 a více let 
 
 

PŘIHLÁŠKY  KE  STUDIU  SE  PODÁVAJÍ  POUZE  ELEKTRONICKY 
na www.zusart.cz/prijimacky 

UZÁVĚRKA  PŘIHLÁŠEK  JE  31.5.  VE  12:00 

(přihlášky vytiskneme ve škole a připravíme k podpisu v den zkoušek) 

http://www.zusart.cz/prijimacky


 

 tel.: 234 749 321 
 e-mail: zusart@zusart.cz 
 web: www.zusart.cz 

 
POŽADAVKY  PRO  PŘIJETÍ  ŽÁKŮ  DO  VÝTVARNÉHO  OBORU 
 
 
Uchazeči ve věku 5-8 let (věk k 1.9.2019) 
 

- kresba obrázku na dané téma (v rámci zápisu) 
- školní připravenost (schopnost respektovat pokyny od 

vyučujících, schopnost soustředit se na zadání) 
 
 
Uchazeči ve věku 9 a více let (věk k 1.9.2019) 
 

- uchazeči přinesou výtvarnou práci nebo soubor prací 
z domova, případně nakreslí obrázek na dané téma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 24.4.2019, Mgr. Luboš Lisner, ředitel školy 

 
 
 



 

 tel.: 234 749 321 
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PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠKY 
pro studium ve školním roce 2019/2020 

 
 

 

TANEČNÍ  OBOR 
 
SE ZAMĚŘENÍM NA LIDOVÝ TANEC 
 
 
Datum, čas a místo přijímací zkoušky: 
čtvrtek 5. září 2019, 14-16 hodin, Taneční sál (vchod A, 3. patro) 
 
Obsahem přijímací zkoušky budou zejména pohybové předpoklady 
a rytmické cítění. 
S sebou: pouze cvičební úbor (boty na cvičení nejsou nutné, 
zkouška probíhá bez bot). 
 
 

PŘIHLÁŠKY  KE  STUDIU  SE  PODÁVAJÍ  POUZE  ELEKTRONICKY 
na www.zusart.cz/prijimacky 

UZÁVĚRKA  PŘIHLÁŠEK  JE  4.9.  VE  12:00. 

(přihlášky vytiskneme ve škole a připravíme k podpisu v den zkoušek) 

 
 
V Praze dne 24.4.2019, Mgr. Luboš Lisner, ředitel školy 
 

http://www.zusart.cz/prijimacky

