Základní umělecká škola, Český Brod
ředitel školy vyhlašuje

TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
na školní rok 2019-2020 pro města Český Brod a Úvaly
Nabízíme vážným zájemcům studium v jednom ze čtyř oborů, dle Školního vzdělávacího programu.
Vzdělávání probíhá min. 1–3 x v týdnu v odpoledních hodinách a je rozděleno na přípravné ročníky,
I. a II. stupeň v maximálním rozsahu až 14 let délky docházky a probíhá v individuální, skupinové
a kolektivní výuce vedené zkušenými pedagogy.
Výsledky práce jsou hodnoceny vysvědčením. K talentovým zkouškám není nutná příprava.
Bližší informace jsou zveřejněny na webu školy v odkazu „Talentové přijímací zkoušky“
Před účastí u zkoušky je potřeba vyplnit předběžnou přihlášku ke studiu, která je na webu školy.
https://www.klasifikace.jphsw.cz/prihlaska.php?&uid=k262
Před absolvování zkoušky si na webu školy prostudujte přijímací kritéria jednotlivých oborů

…

Talentové přijímací zkoušky do výtvarného oboru, Kollárova č. 419
7. a 14. 6. vždy od 14.00- 17.00 h. po hodinových intervalech ve skupinách po 11 dětech
- výuka probíhá pouze v Českém Brodě
Přijímací kritéria výtvarného oboru

…

Talentové přijímací zkoušky do tanečního oboru, Kollárova č. 419,
17. 6. od 14.00 - 17.00 h.
- výuka probíhá pouze v Českém Brodě
- přípravná taneční výchova, současný scénický tanec, klasický tanec
Přijímací kritéria tanečního oboru

…

Talentové přijímací zkoušky do literárně dramatického oboru 4. 6. Úvaly, Riegerova č. 65, od 16.00 h.
12. 6. Český Brod, Kollárova 1016, od 15.30 h.
Talentová zkouška probíhá formou otevřené hodiny, která trvá 45 min.
- sebou pohodlné oblečení umožňující pohyb
Přijímací kritéria literárně dramatického oboru

…

Talentové přijímací zkoušky do hudebního oboru,
7. 6. a 17. 6. Český Brod, Kollárova 1016, divadlo J. K. Tyla od 13.00 - 18.00 h.
19. 6. Úvaly, Riegerova č. 65, 13.00 - 18.00 h.
- přípravná hudební výchova, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon,
klavír, housle, violoncello, kytara – klasická, elektrofonická, basová,
sólový zpěv, sborový zpěv, bicí, trubka, lesní roh, pozoun, tenor
- nutná rezervace času a dne zkoušky na webu školy - https://doodle.com/poll/b3eq75c77curbb95
Přijímací kritéria hudebního oboru

…
Další informace o podmínkách talentových zkoušek a studiu na naší škole získáte na webu:
www.zusceskybrod.cz
- předběžné přihlášky je nutno vyplnit elektronicky
- u hudebního obor je nutná rezervace času a dne zkoušky na webu školy
- přijímání žáků ke studiu se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č.71/2005 Sb.
- případné dotazy zasílejte emailem nebo volejte na 321/622170 nebo 602/270065
Přineste si dobrou náladu a trému nechte doma!

