
Přijímací zkoušky na ZUŠ J. Kvapila - Hudební obor 

 

Vážení rodiče, 

 

máte doma dítě, které rádo zpívá, zkouší hrát na nějaký hudební nástroj nebo poslouchá často 

hudbu? Pokud ano, přijďte spolu s ním k zápisu do školy.  

 

Vyhláška o ZUŠ stanovuje, že do přípravného studia jsou přijímání uchazeči, kteří prokáží 

předpoklady ke vzdělávání. Základním předpokladem ke vzdělávání posuzovaným pro vstup 

do školy je školní zralost, která obvykle bývá popisována jako schopnost soustředit se, mít 

rozvinutou motoriku, zrak, sluch, řečovou schopnost, úroveň komunikačních dovedností dítěte. 

V úvahu se bere také charakteristika spolupráce dítěte při zápisu - dítě je aktivní, průměrné, 

pasivní. 

 

Naši pedagogové formou hry odborně ověří předpoklady pro melodickou, rytmickou  

a sluchovou představivost každého zájemce.  

 

Připravte proto své dítě k zápisu tím, že si spolu vyberete písničku, kterou váš potomek před 

učiteli zazpívá. Pokud dítě nebude mít odvahu zpívat samo, učitelé mu pomohou. Pro pocit 

jistoty doporučujeme zvolit jednoduchou píseň, kterou dítě dobře zná.  (Skákal pes, přes oves; 

Kočka leze dírou; jakákoliv lidová píseň.). 

 

 Učitel zahraje nebo zazpívá jednotlivé tóny a dítě rozeznává, zda se jedná o vyšší nebo 

nižší tón.  

 Dítě rozpoznává počet zahraných tónů současně (umí rozlišit, zda slyší znít jeden, dva 

nebo více tónů nejednou). 

 Učitel zahraje dítěti jednoduchou melodii nebo samostatný tón a poté požaduje po dítěti 

zopakovat  předvedenou melodickou linku podle sluchu - dítě zazpívá zadaný 

jednoduchý melodický motiv. 

 Pro ověření rytmické dovednosti se obvykle využívá hra „na ozvěnu“, jejíž podstata 

spočívá v tom, že pedagog zatleská jednoduchý rytmický útvar a následně chce 

zopakovat to, co dítěti předvedl.  

 

Zápis na nový školní rok se bude konat 4. a 15. května 2017 od 16.00 do 18.00 hodin. 

Při zápisu je třeba znát rodné číslo dítěte.  

 

 

 

 

  



Přijímací zkoušky na ZUŠ J. Kvapila - Taneční obor 

 

 

Vážení rodiče, 

 

pokud vidíte u vašeho dítěte potřebu pohybové aktivity a myslíte si, že dobře vnímá hudbu, 

doporučujeme vám rozvíjet jeho pohybovou stránku pod vedením zkušených pedagogů. 

 

Vyhláška o ZUŠ stanovuje, že do přípravného studia jsou přijímání uchazeči, kteří prokáží 

předpoklady ke vzdělávání. Základním předpokladem ke vzdělávání posuzovaným pro vstup 

do školy je školní zralost, která obvykle bývá popisována jako schopnost soustředit se, mít 

rozvinutou motoriku, zrak, sluch, řečovou schopnost, úroveň komunikačních dovedností dítěte. 

V úvahu se bere také charakteristika spolupráce dítěte při zápisu - dítě je aktivní, průměrné, 

pasivní. 

 

Vyučujeme tyto taneční disciplíny: moderní a výrazový tanec, lidový tanec, balet.  

U nejmladších dětí se výuka zaměřuje na taneční hry, správné držení těla, zvyšování ohebnosti, 

cviky obratnosti na koberci, pěstování hudebního cítění. Máte-li zájem, aby se vašemu dítěti 

dostalo hlubší estetické výchovy a tanečního vzdělání, dostavte se spolu s ním k zápisu, při 

kterém budete mít možnost shlédnout ukázku práce se žáky a videonahrávku z pravidelných 

vystoupení našeho tanečního oboru v Mahenově divadle, Besedním domě. Zároveň vám 

poskytneme potřebné informace a rádi zodpovíme vaše případné dotazy.  

 

Při zápisu bude za přítomnosti rodiče zjištěna míra pohybových a hudebních dispozic dítěte: 

ohebnost páteře, rozsah pohybu končetin, dispozice ke správnému držení těla, vrozená 

tanečnost při motivačním zadání, schopnost pohybově vnímat  jednoduché rytmické modely  

a různé změny v hudbě (vytleskáním, chůzí, pohybem aj.). 

 

Vhodný je proto pohodlný oděv, cvičební úbor není zapotřebí.  

Prosíme přezůvky s sebou. 

Při zápisu je třeba znát rodné číslo dítěte.  

 

Zápis se koná 4. a 15. května 2017 od 16.00 do 18.00 hod. na ZUŠ Jaroslava Kvapila, 

Nejedlého 3, Brno - Lesná (budova Taneční konzervatoře, autobus č. 46, zast. Arbesova, 

tramvaj č. 9 a 11 Čertova rokle; tel. 548 528 000, mobil: 601 363 231,  e-mail tanec@zusjk.cz).  

 

  

mailto:tanec@zusjk.cz


Přijímací zkoušky na ZUŠ J. Kvapila - Výtvarný obor 

 

 

Vážení rodiče, 

  

máte doma dítě, které rádo maluje? Jestliže ano, dostavte se spolu s ním k zápisu (přijímací 

zkoušce).  

 

Vyhláška o ZUŠ stanovuje, že do přípravného studia jsou přijímání uchazeči, kteří prokáží 

předpoklady ke vzdělávání. Základním předpokladem ke vzdělávání posuzovaným pro vstup 

do školy je školní zralost, která obvykle bývá popisována jako schopnost soustředit se, mít 

rozvinutou motoriku, zrak, sluch, řečovou schopnost, úroveň komunikačních dovedností dítěte. 

V úvahu se bere také charakteristika spolupráce dítěte při zápisu - dítě je aktivní, průměrné, 

pasivní. 

 

Je vhodné, když žák donese na ukázku svoji domácí tvorbu. Učitelé se tak blíže seznámí                

s výtvarnými zájmy žáka, lépe ho poznají a na větším počtu různých výtvorů také lépe ohodnotí 

celkovou kvalitu a vývoj žáka. V případě časové vytíženosti rodičů, nemusí žák plnit výtvarný 

úkol na místě ve škole, ale za přijímací zkoušku bude považováno právě přinesení domácích 

prací.  

 

Výtvarný projev vašeho dítěte odborně vyhodnotí pedagogové výtvarného oboru, kteří jsou 

schopni posoudit, jak dále rozvíjet výtvarnou tvořivost a výtvarné dovednosti dětí, žáků, 

studentů i dospělých. V případě zájmu si vaše dítě může při zápisu vyzkoušet zadaný výtvarný 

úkol.  

 

Vedle kresby, malby, grafiky a modelování vyučují keramiku, počítačovou grafiku, práci             

s materiálem (textilní tvorba, šperky) a audiovizuální tvorbu.  

 

Výtvarný obor sídlí v samostatné budově na ulici Studánka 1, roh ulice Kopečné a Anenské, 

v příjemném prostředí pod parkem Denisovy Sady. V této budově se bude konat zápis na nový 

školní rok dne 4. a 15. května 2017 od 16.00 do 18.00 hod. Při zápisu je třeba znát rodné 

číslo dítěte. 

 

  

https://www.zusjk.cz/audiovizualni-tvorba/


Přijímací zkoušky na ZUŠ J. Kvapila - Literárně-dramatický obor 

 

 

Vážení rodiče,  

 

Zdá se vám někdy, že vaše dítě:  

 je příliš nesmělé nebo snad příliš divoké?  

 má dostatek sebedůvěry?  

 má zdravou ctižádost?  

 setkává se často s neporozuměním?  

 

Zamýšlíte-li se nad těmito otázkami, svěřte nám jednou týdně své dítě. Naše výchova se opírá 

o pedagogické metody asertivního chování. Je zaměřena na vnitřní svobodu, nutnost úspěšné 

seberealizace a duševní odolnost. Ve výuce našeho oboru se snažíme o rozvoj dětské osobnosti. 

Dovednosti zde získané mohou žáci uplatnit při zkouškách na mnohé školy nebo i ve svých 

životních profesích (dětská sestra, lékař, učitel, podnikatel, právník, soudce ad.).  

 

U mimořádně nadaných jedinců rozvíjíme jejich talent a připravujeme je na vyšší umělecké 

školy. Řada našich žáků byla přijata na konzervatoře a akademie a jsou dnes profesionálními 

herci, režiséry a dramaturgy. Pravidelně hrajeme a vystupujeme na domácí scéně v sále LDO 

ZUŠ Jaroslava Kvapila a v Divadle Barka.  

 

Vyhláška o ZUŠ stanovuje, že do přípravného studia jsou přijímání uchazeči, kteří prokáží 

předpoklady ke vzdělávání. Základním předpokladem ke vzdělávání posuzovaným pro vstup 

do školy je školní zralost, která obvykle bývá popisována jako schopnost soustředit se, mít 

rozvinutou motoriku, zrak, sluch, řečovou schopnost, úroveň komunikačních dovedností dítěte. 

V úvahu se bere také charakteristika spolupráce dítěte při zápisu - dítě je aktivní, průměrné, 

pasivní.  

 

U přijímacího řízení je nutné absolvovat talentovou zkoušku, která ověří, zda dítě dobře 

artikuluje bez zjevných vad ve výslovnosti. Dítě předvede základní pohybové dovednosti - 

postoj, chůze, poskok dle věku dítěte. Formou hravých etud (improvizační schopnost) by mělo 

zareagovat na pokyny paní učitelky, přečíst text se správnou dikcí. (U předškolních dětí se četba 

nevyžaduje.) 

 

Chcete-li úspěšně rozvinout svůj talent pod vedením přední brněnské pedagožky tohoto oboru 

Henrietty Ctiborové, můžete tak učinit právě na naší škole, kde paní učitelka působí již 30 let.  

 

Literárně-dramatický obor sídlí v budově na ulici třída Kpt. Jaroše 24, ve 3. poschodí, kde se 

koná zápis na nový školní rok dne 4. a 15. května 2017 od 16.00 do 18.00 hodin.  

Při zápisu je třeba znát rodné číslo dítěte. 


