Kritéria a hodnocení uchazečů při přijímání ke vzdělávání
- Výňatek ze ŠKOLNÍHO ŘÁDU
6.1. Přijímání do přípravného studia
Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání.
Specifikace předpokladů je uvedena níže.
Hudební obor
Uchazeč:
 zazpívá jednoduchou lidovou píseň,
 zopakuje zahraný tón a jednoduchý rytmický útvar,
 rozliší sluchem: silně - slabě, vysoko – nízko, smutně – vesele.
Výtvarný obor
Uchazeč:



nakreslí, příp. přinese obrázek na volné téma,
přiřadí barvu k obrázkům/předmětům.

Taneční obor
Uchazeč:



zvládne základní orientaci v prostoru – pohyb nahoru, dolů, vpřed, vzad,
stranou,
reaguje na hudbu – rozliší rychlé a pomalé tempo.

Literárně-dramatický obor
Uchazeč:




zarecituje jednoduchou báseň/říkadlo,
zazpívá jednoduchou lidovou píseň,
zvládne jednoduché asociační cvičení.

Uchazeči jsou hodnoceni dle škály: A – AB – B – BC – C.
Uchazeč, který obdrží hodnocení „C“ není přijat ke vzdělávání.
Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke
vzdělávání stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám.

6.2. Přijímání uchazečů do základního studia I. a II. stupně a do studia pro dospělé
Do základního studia I. a II. stupně a do studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na
základě vykonání talentové zkoušky, jejíž kritéria jsou:
Hudební obor
Uchazeč:




zazpívá jednoduchou lidovou píseň,
rytmizuje, příp. melodizuje říkadlo,
zopakuje zahraný tón.

Výtvarný obor
Uchazeč:




nakreslí, případně přinese obrázek vlastní rodiny,
nakreslí základní geometrické tvary,
pojmenuje barvy.

Taneční obor
Uchazeč:



s pomocí pedagoga aplikuje správné držení těla v základních polohách – ve stoji,
lehu, sedu,
zvládne jednoduchý rytmický úkol.

Literárně-dramatický obor
Uchazeč:





zarecituje jednoduchou báseň,
zazpívá jednoduchou lidovou píseň,
zvládne jednoduché asociační cvičení,
vlastními slovy převypráví příběh nebo pohádku.

Uchazeči jsou v rámci talentové zkoušky hodnoceni dle škály: A – AB – B – BC – C.
Uchazeč, který obdrží hodnocení „C“ není přijat ke vzdělávání.
Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke
vzdělávání stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám

