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1. Jak se liší studium v základní umělecké škole od zájmových kroužků v domech dětí a mládeže nebo
v základních školách?
Odpověď:
Základní umělecké školy jsou legislativně ukotveny ve vzdělávací soustavě jako druh školy v § 7 odst. 3
školského zákona. Z toho vyplývají některá specifika, která se dají stručně vyjádřit v několika
následujících bodech:
-

základní umělecké školy mají svůj rámcový vzdělávací program a z něj vycházející školní
vzdělávací program – v něm jsou definovány vzdělávací strategie a vzdělávací obsah, hodinové
dotace a povinné předměty jednotlivých oborů a studijních zaměření
- stejně jako na ostatních školách se i u nás organizována výuka podle rozvrhu hodin
- ve škole vyučují kvalifikovaní pedagogové
- škola garantuje „přidanou hodnotu“, kvalitu výuky kontroluje Česká školní inspekce
- žáci pravidelně prezentují výsledky své práce na veřejných vystoupeních, výsledky jsou
v každém ročníku hodnoceny formou postupové zkoušky
- po absolvování každého ročníku dostávají žáci vysvědčení
- škola nabízí studium ve čtyřech oborech – hudebním, tanečním, výtvarném, literárně
dramatickém
- v hudebním oboru žáci kromě výuky hra na nástroj postupně absolvují hudební nauku a
komorní hru nebo hru v souborech a orchestrech
Kromě práv vyplývá současně pro budoucí žáky (potažmo jejich zákonné zástupce) řada povinností,
které je třeba si před zahájením studia uvědomit:
- přihláška je závazná
- výuka je v plném rozsahu povinná a v případě nepřítomnosti se podobně jako ve škole omlouvá
- do výuky je třeba se pravidelně připravovat
- studium je možné ukončit písemně pouze na konci školního roku, výjimečně v pololetí
- žáci dodržují školní řád a ostatní vnitřní směrnice školy
- podmínkou pro studium je uhrazení stanovené úplaty za vzdělávání ve stanoveném termínu
2. Jak dlouho a od kterého věku můžou žáci navštěvovat základní uměleckou školu?
Odpověď:
Škola organizuje přípravné studium, studium I. stupně a studium II. stupně.
Přípravné studium je maximálně dvouleté a jsou do něj přijímáni uchazeči, kteří dosáhli nejpozději
k 1. září příslušného školního roku věku 5 let.
I. stupeň má 7. ročníků a jsou do něj přijímáni uchazeči, kteří dosáhli nejpozději k 1. září příslušného
školního roku věku 7 let.
II. stupeň má 4. ročníky a jsou do něj přijímáni uchazeči, kteří dosáhli nejpozději k 1. září příslušného
školního roku věku 14 let.

3. Na základě čeho jsou vybíráni uchazeči ke studiu?
Odpověď:
Prvním předpokladem je volné místo ve zvoleném oboru a studijním zaměření. Škola je limitována
cílovou kapacitou a počtem volných míst v jednotlivých studijních zaměřeních. Poté musí uchazeč
prokázat předpoklady ke studiu tím, že vykoná talentovou zkoušku. Talentová zkouška se koná před
zkušební komisí, vychází ze stanovených kritérií a její výsledek je platný po celou dobu následujícího
školního roku.
4. Z čeho se skládá talentová zkouška v hudebním oboru? Musí se uchazeč na zkoušku nějak
připravovat?
Odpověď:
Při přijímacím pohovoru se zjišťují hravou formou a zadáváním jednoduchých úkolů předpoklady ke
studiu – uchazeč např. zazpívá píseň, určí vyšší a nižší tón, zopakuje jednoduchou melodii, vytleská
rytmický model, apod. Není třeba se nic učit ani se nějak významněji připravovat.
5. Z čeho se skládá talentová zkouška v tanečním, výtvarném a literárně dramatickém oboru? Musí
se uchazeč na zkoušku nějak připravovat?
Odpověď:
V zásadě platí totéž, co u hudebního oboru – zjišťují se předpoklady ke vzdělávání ve zvoleném oboru.
6. Jak probíhá vlastní přijímací řízení?
Odpověď:
•
•

•

•

Zákonní zástupci (jeden z rodičů) posílá elektronickou přihlášku z webových stránek školy nebo
doručí do kanceláře ručně napsanou přihlášku.
Elektronická přihláška se automaticky vkládá do systému Klasifikace, který škola používá.
Ručně podaná přihláška bude v kanceláři školy přepsána do elektronické podoby do
Klasifikace. V obou případech potom zaměstnanec školy přihlášku vytiskne.
Rodič, který ji podal, se dostaví v termínu talentových zkoušek i s dítětem do školy, v kanceláři
překontroluje správnost údajů na přihlášce, podepíše ji a odebere se s dítětem k talentové
zkoušce. Zde mu bude přidělen kód dítěte.
Výsledky prvního kola přijímacího řízení se dozví v průběhu následujícího týdne po skončení
zkoušek na internetových stránkách školy.

7. Co se stane v případě nepřijetí uchazeče?
Odpověď:
V době talentových zkoušek má škola omezený počet míst, prakticky jistá volná místa jsou pouze
u absolventů a žáků, kteří ukončili studium. Na tato místa jsou žáci přijímáni bezprostředně. Je běžnou
praxí, že řada míst se uvolní koncem srpna a první týden v září, kdy někteří žáci ukončí studium, popř.
nenastoupí. V této době se uskuteční druhé kolo přijímacího řízení – uchazeči, kteří prošli talentovou
zkouškou, nemusí již další zkoušku skládat, jsou osloveni s nabídkou a podle pořadí (počtu získaných
bodů u zkoušky) jsou postupně zařazováni do tříd.

8. Jaká je šance, že bude uchazeč přijat nejpozději v průběhu školního roku?
Odpověď.
Největší zájem bývá tradičně o studijní zaměření hra na klavír, hra na kytaru a zpěv, literárně
dramatický obor. V těchto zaměřeních je vyšší převis počtu uchazečů nad počtem volných míst a přijetí
může být problém. Dítě si pak může vybírat z nabídky ostatních studijních zaměření, kde je šance na
přijetí vyšší. V uplynulých několika letech byli přijati v průběhu roku téměř všichni uchazeči, možnost
přijetí se však vždy odvíjí od volného počtu míst.
9. Mohou se neúspěšní uchazeči opět po roce přihlásit na další přijímací řízení?
Odpověď:
Ano, všichni zájemci se mohou účastnit přijímacích zkoušek vícekrát. Doporučujeme to zejména pěti
až sedmiletým dětem, které s přibývajícím věkem lépe plní kritéria přijímacích zkoušek a dosahují
vyššího bodového hodnocení.
10. Jaká je výše úplaty za vzdělávání
Odpověď:
Výše úplaty za vzdělávání je stanovena každoročně směrnicí ředitele školy. Prostředky získané tímto
způsobem nejsou platbou za vzdělávání, učitelé jsou placeni ze státního rozpočtu. Zjednodušeně lze
říci, že prostředky získané z úplaty jsou využívány na provozní náklady školy. Úplata za vzdělávání
nebyla v posledních deseti letech zvýšena a ani do budoucna neplánujeme žádnou změnu.

