
Zápis nových žáků ZUŠ na školní rok 2017/2018 

Výtvarný obor - 12. a 13.červen 2017 v 15.30-17.00 v ateliéru ZUŠ, budova městské 
policie přes zahradu ZUŠ

Výsledky talentových zkoušek na výtvarný obor 

Nově přijatí žáci dle kritérií stanovených při zápise dle evidenčních čísel: 
002,005,006,008,011,012,016,018

Náhradníci: (v případě volného místa budou informováni v září) 
001,003,004,007,009,010,013,014,015,017,020,021,022,023,044

Pobočka Petrovice  : Nově přijatí žáci: 401,402,403

Náhradníci: 404,405,406,407 ( budou informováni během září o uvolněných 
místech)

Hudební obor -  15.a 16.červen 2017 od 14.00-16.30v budově ZUŠ

Výsledky talentových zkoušek do PHV

Nově přijatí žáci dle kritérií stanovených při zápise dle evidenčních čísel: 
008,009,012,104,105,106,108,113,114,116,119,200,201,205, 211,215

Náhradníci:011,023,101,110,111,117,120,121,213 

Informativní schůzka žáků PHV: 5.9. v 15.30 v koncertním sále ZUŠ

Výsledky talentových zkoušek na hudební obor 

000,001,002,004,005,006,010,013,016,020,021,024,025,026,100,103,11
2,115,123,135,136,206,207,212,214,216,301,302, 303

 Náhradníci: 003,007,014,017,018,019,022,027,107,118,122,150,203,204,208,209, 
210 Pořadí zapsaných žáků (náhradníků) neodpovídá pořadí, v jakém budou moci být
přijati. Pozor čísla přijatých žáků je třeba hledat v oboru, v kterém dítě konalo 
talentovou zkoušku.

Taneční obor - 15.červen 2017 v 15.00 v tanečním sále ZUŠ

Nově přijatí žáci dle kritérií stanovených při zápise dle evidenčních čísel:

Výsledky talentových zkoušek na taneční obor 

Na základě předvedených výkonů a splnění předem stanovených kritérií přijímáme 
ke studiu ve školním roce 2017/2018 tyto uchazeče :

do stávajících ročníků 214, 215, 217, 218, 219



do PTV 201, 203, 206, 208, 210, 213, 220, 221, 225, 226 

náhradníci: 216, 209, 223, 207, 202, 222, 224, 211, 212, 205, 204

Rodiče přijatých žáků si vyzvednou v ředitelně školy přihlášku a vyplněnou odevzdají 
také tam. Informace o výuce proběhnou na schůzce rodičů nových žáků 7.9.2017 od 
15:00 v tanečním sále (oblečení, rozvrh, další informace...) Od druhého týdne v září 
samotná výuka. Pokud někdo z nových nebo současných žáků k výuce nenastoupí, 
budeme náhradníky informovat o volném místě. Děkujeme za zájem a těšíme se v 
novém roce.

Literárně dramatický obor - 12. a 15.červen v 15.00 2017 v Našlose, vedle MK 
Sedlčany

Výsledky talentových zkoušek na     literárně dramatický        obor

Nově přijatí žáci dle kritérií stanovených při zápise dle evidenčních čísel: 1, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14

Náhradní uchazeči: 2,10

Kritéria pro přijetí do oborů ZUŠ Sedlčany, Šafaříkova 428,na školní rok 
2017/2018: 

Žáci jsou přijímáni na základě výsledků talentové zkoušky. Počet přijatých žáků závisí
na povolené kapacitě vzdělávaných žáků v ZUŠ.

Hudební obor - při přijetí je zohledněna volná kapacita vyučovaného předmětu - 
žáci od 7 let jsou přijímáni a zařazováni do ročníků bez absolvování přípravné 
hudební výchovy - interpretace písně dle výběru žáka bez hudebního doprovodu nebo
s doprovodem - reprodukce krátkého hudebního motivu a vytvoření hudební-
melodické odpovědi - opakování rytmických odpovědí - přednostně budou zařazeni 
žáci na tyto hudební nástroje: violoncello, dudy, kontrabas, lesní roh

Přípravná hudební výchova (PHV) - přijímají se děti, kterým bude k 1.9.2016 6 
let - interpretace 2 známých lidových písniček, bez klavírního doprovodu a s 
doprovodem - reprodukce zahraných tónů ve vlastní hlasové poloze - vytleskávání 
jednoduchých rytmických útvarů

Výtvarný obor - přijímají se žáci 5 a 6 let do PVV, starší do stávajících ročníků - 
vytvoření věkově kompaktní skupiny žáků v oddělení - sociální zralost dítěte v PVV – 
samostatnost (např. při práci s lepidlem, nůžkami, výměna vody a koncentrace dítěte 
v delším časovém bloku) - přijetí starších žáků – cit pro kompozici, barevnost, 
základy kresby a malby - trvalý zájem o obor

Taneční obor - pohybová stránka – celková dobrá pohyblivost, fyzické dispozice, 
pohybová paměť, tanečnost, představivost, koordinace - hudební stránka – hudební a
rytmické cítění - věková vyspělost – přijímají se žáci 5 a 6 let do PTV, starší do 
stávajících ročníků - komunikativní stránka -schopnost komunikovat s vyučujícím, 
práce ve skupině



Literárně – dramatický obor - celkový talent pro tento obor (kreativita, 
schopnost spolupráce ve skupině, pohybové nádání, hudebnost) - schopnost 
soustředit se a pohotově reagovat - schopnost řešit nastalé situace - respektování 
ostatních členů skupiny - přijímají se děti od 5-6 let (předškoláci)

Pobočka Petrovice nabízí výuku hry na akordeon, klavír, klávesy, zobcovou 
flétnu, trubku a kytaru (minimální počet 8 žáků) a výtvarný obor-16.6. v 12.45 2017 
na OU Petrovice

Pobočka Krásná Hora 20.6. 2017 - talentové zkoušky

Pro školní rok 2017/18 byli zapsaní žáci s     tímto číslem

Kytara č.: 124, 231, 133, 131, 235, 228, 129, 126 Náhradníci: 230, 229, 132

Klavír č.: 222, 220, 130 Náhradníci: 127

Elektr. kl. nástroje č.: 227, 226, 224, 223, 232, 125, 134, 225, Náhradníci: 233, 
234, 128, 221 

Výtvarný obor I. odd. č.: 515, 516, 504, 502, 512, 509, 507, 501, 506, 503

Výtvarný obor II. odd. č.: 521,525,524,514,527,520,519,518,528, 523

Náhradníci: 529, 508, 517, 505, 510 

Náhradníci: 522, 513, 526

 Žádáme, aby všichni zapsaní žáci přišli na výuku v 1. školním týdnu. Vyučovací den 
pro jednotlivé nástroje a výtvarný obor bude upřesněn a vyvěšen na web str. ZŠ 
Krásná Hora.

Všichni zájemci se mohou hlásit: 1. na e-mailové adrese severova@zus-
sedlcany.cz S uvedením jména dítěte, věk dítěte k 1.9. tel.kontakt a adresa zákon. 
zástupce 2. v kanceláři ZUŠ v době úředních hodin PŘESTUP ŽÁKŮ hudebního 
oboru ve stejném oboru k jinému vyučujícímu

Všichni zájemci se mohou hlásit:

1. v　kanceláři ZUŠ v době úředních hodin

2.telefonem: 724　790　684

3. mailem krenkova@zus-sedlcany.cz

Rozhodující je účast na přijímacích zkouškách. V　případě, že Vám termín 
nevyhovuje, osobně se ozvěte.

Na pobočce v Petrovicích se hlaste na telefonu 724 790 684, nebo v pondělí a v 
pátek na OU Petrovice, kde probíhá výuka.

mailto:krenkova@zus-sedlcany.cz


ŽÁCI PŘIJATI      Z PHV DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
    
Bláhová Karolína    
Čížek František    
Čížková Marie    
Fedorková  Michaela    
Hašková Aneta    
Herynková Táňa    
Hlávková Matylda    
Hončík Václav    
Krejčová Sofie    
Křivská Lucie    
Kuchařová Klára    
Neumann Jakub    
Podrázký Vítězslav    
Pokorný Jan    
Synková Karolína    
Šplíchal Daniel    
Štantejnská Natálie    
Šťastna Martin    
Štefanik Jan    
Štefanová Natálie    
Weidenthalerová Karolína    
Weidenthalerová Michaela    


