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Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 

hudební obor – jarní termín 
       
Ředitelka školy vyhlásila podle § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, 
v platném znění, přijímací řízení a stanovila jednotná kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o přijetí 
k základnímu uměleckému vzdělávání pro školní rok 2021/2022. 

Vyučujeme v místech poskytovaného vzdělávání:  

  Litovel   Drahanovice  Senice na Hané 

  Náměšť na Hané  Skrbeň    Příkazy   
  Bouzov  

Talentové zkoušky se pro všechna místa poskytovaného vzdělávání budou konat v níže uvedených 

dvou místech. Uchazeči se se svými zákonnými zástupci mohou dostavit na kterékoliv z těchto míst bez 

ohledu na to, jaké místo vzdělávání budou chtít navštěvovat. 

 1. Litovel, Jungmannova 740 (budova ZUŠ): 17. – 20. května 2021, v 15 – 18 hod. 
 2. Senice na Hané, Jos. Vodičky 243 (budova OÚ): 17. května 2021, v 16 – 18 hod. 

Přihlášky ke vzdělávání vyplňte na webových stránkách www.zuslitovel.cz a odešlete 

elektronicky v době od 3. května 2021, nejpozději před samotnou talentovou zkouškou.  

Nezletilí uchazeči se musí dostavit se svým zákonným zástupcem, který svým podpisem přihlášku 
potvrdí. Při talentové zkoušce obdrží uchazeč registrační číslo, pod kterým bude uváděn 
ve výsledkových seznamech. 

Kritéria 

Uchazeči o vzdělávání budou v přijímacím řízení rozděleni do samostatných výsledkových seznamů dle: 
1. Místa vzdělávání, ve kterém se bude chtít uchazeč vzdělávat. Tuto skutečnost je uchazeč povinen 

sdělit u talentové zkoušky přijímací komisi. 
2. Preferovaného hudebního nástroje, o nějž má uchazeč zájem učit se hrát. 

Hudební nástroje jsou v některých případech spojeny do skupin, v takovém případě bude seznam 
vytvořen v rámci takové skupiny (viz tabulka Počet volných míst – zveřejněna na webových 
stránkách a hlavní nástěnce školy od 14. května 2021). 

V případě, že má uchazeč zájem o výuku hry na více hudebních nástrojů (maximálně 2) nebo jeho zájem 
není vyhraněný a má vytipováno více hudebních nástrojů (maximálně 2), přičemž výběr chce ponechat 
na počtu volných míst v nástrojových skupinách, pak bude zařazen do patřičných seznamů vícekrát 
(avšak maximálně 2x) a přijat bude k té výuce hry na hudební nástroj, která bude mít dle jeho 
preferencí jako první volnou kapacitu (své preference uvede u talentové zkoušky přijímací komisi).  

Ve výsledkových seznamech budou uchazeči seřazeni podle věku k 1. září 2021 a podle celkového 
počtu bodů získaných při talentové zkoušce (čím více bodů, tím lepší výsledek) následovně: 

1) 7 – 9 let:        30 – 24 bodů  
2) 6 let:               30 – 24 bodů  
3) 10 – 11 let:   30 – 24 bodů 
4) od 12 let:       30 – 24 bodů  
5) 5 let:               30 – 24 bodů  
 

6) 7 – 9 let:        23 – 15 bodů  
7) 6 let:               23 – 15 bodů  
8) 10 – 11 let:   23 – 15 bodů  
9) od 12 let:       23 – 15 bodů  
10) 5 let:             23 – 15 bodů  
 

11) 7 – 9 let:         14 a méně bodů  
12) 6 let:               14 a méně bodů  
13) 10 – 11 let:   14 a méně bodů  
14) od 12 let:       14 a méně bodů  
15) 5 let:               14 a méně bodů  



Talentová zkouška bude probíhat před přijímací komisí jmenovanou ředitelkou školy. Vykonání 
talentové zkoušky je podmínkou k zařazení do výsledkových seznamů. 

Přijímací komise bude uchazeče posuzovat podle následujících předpokladů: 

• Rytmické předpoklady – uchazeč opakuje formou tleskání slyšené krátké rytmické úseky.  

• Hlasové a intonační předpoklady – uchazeč zazpívá libovolnou píseň bez doprovodu 
hudebního nástroje. 

• Sluchové předpoklady – uchazeč poslechem rozliší výšku tónů hraných na klavír, pozná 
chybu ve slyšené jednoduché lidové písni. 

Za každou sledovanou oblast může uchazeč získat 10 bodů, celkem může získat maximálně 30 bodů. 

Podle výsledků dosažených při přijímacím řízení bude stanoveno pořadí uchazečů. V případě, že bude 

mít více uchazečů stejný výsledek, pak se lépe umístí ten uchazeč, který dosáhne vyššího bodového 

ohodnocení za rytmické předpoklady. Pokud i nadále bude mít více uchazečů stejný výsledek, pak se 

lépe umístí ten uchazeč, který bude ve věkových kategoriích 7 – 9 let, 10 – 11 let a 12 a více let mladší, 

v kategoriích 5 let a 6 let starší. 

Uchazeči budou přijímáni od nejvýše umístěných ve výsledkových seznamech až do vyčerpání volné 
kapacity v jednotlivých studijních zaměřeních vyučovaných v jednotlivých místech poskytovaného 
vzdělávání (viz tabulka Počet volných míst – zveřejněna na webových stránkách a hlavní nástěnce školy 
od 14. května 2021). 

V souladu s § 36 odst. 3. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, budou mít 
zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání 
rozhodnutí ve věci přijímacího řízení. Seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim bude 
možné dne 28. května 2021 v ředitelně školy v době od 9.00 hod. do 12.00 hod. 

Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na webových stránkách a hlavní nástěnce školy 
od 31. května 2021. Nepřijatým zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých 
uchazečů bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou.  

Upozorňujeme na zkušenost z minulých let, že na začátku září někteří žáci do školy nenastoupí 

a mohou se tak uvolnit další místa pro nepřijaté, případně pro nové uchazeče. Podzimní termín 

přijímacího řízení bude probíhat ve dnech 1. – 2. září 2021, a to jen v hlavní budově školy v Litovli. 

Pro podzimní termín přijímacího řízení je nutné znovu vyplnit a odeslat elektronickou přihlášku 

ve dnech 25. srpna – 2. září 2021, hodnocení uchazeče proběhne dle výsledku talentové zkoušky 

z jarního termínu přijímacího řízení.  

V případě, že volná kapacita ve výuce některého z hudebních nástrojů (příp. skupiny hudebních 
nástrojů) nebude naplněna, ředitelka školy si vyhrazuje právo navýšit počet volných míst ve výuce 
jiného hudebního nástroje (příp. jiné skupiny hudebních nástrojů) dle možností školy. 

 

 
V Litovli 12. dubna 2021     Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D., v. r. 
         ředitelka školy 


