PODMIENKY PRIJATIA DO ZUŠ KROMPACHY

Prijímacie skúšky sa v uvedenom termíne konajú v 4 odboroch:

HUDOBNÝ
VÝTVARNÝ
TANEČNÝ
ODBOR AUDIOVIZUÁLNEJ A MULTIMEDIÁLNEJ TVORBY

Riaditeľstvo ZUŠ upozorňuje rodičov, že deti môžu prihlásiť iba na jeden predmet v
hudobnom odbore a jeden kolektívny odbor zároveň.
Na skúšky sa dieťa, žiak musí dostaviť v sprievode zákonného zástupcu, ak má menej ako 18
rokov!

Podmienky prijatia do hudobného odboru:

1. Spev vopred pripravených 2 ľudových piesní
2. Rytmické cítenie (tlieskaním zopakovať krátky rytmický úsek)
3. Hudobný sluch (zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku
tónov...)
4. Fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj a spev
U každého uchádzača o štúdium sledujeme mieru talentu a schopností.
Vyučovacie hudobné predmety:
•

Hra na klavíri

•

Hra na husliach

•

Hra na dychových nástrojoch: zobcovej, priečnej flaute, klarinete, saxofóne

•

Hra na gitare

•

Hra na akordeóne

•

Hra na cimbale

•

Spev

•

Hra na bicie

Štúdium tvorí :
Prípravné štúdium (trvá 1 – 2 roky)
I. stupeň - prvá časť (trvá 4 roky)
- druhá časť (trvá 4roky)
II. stupeň (trvá 4 roky)
Štúdium pre dospelých (trvá 4 roky)
- Do hudobného odboru prijímame deti od 6 rokov, poprípade od 5 rokov pri zistení
nadmerného hudobného talentu uchádzača
- Prijímame aj deti z vyšších ročníkov ZŠ
- Uchádzači o štúdium od 18 rokov sú prijímaní na štúdium pre dospelých

Elokované pracoviská hudobného odboru:
-

Spišské Vlachy (ZŠ Komenského 6)

-

Kluknava (ZŠ Kluknava 43)

Celkový počet prijatých žiakov do hudobného odboru pre štúdium na elokovaných
pracoviskách bude závisieť od úväzku pedagógov vyučujúcich na hlavnom pracovisku
v Krompachoch.
Ak na niektorom zo svojich elokovaných pracovísk nebude ZUŠ disponovať potrebným
pedagógom pre výučbu hry na určitom hudobnom nástroji, tak v takomto prípade sa výučba na
tomto nástroji pre daný školský rok nebude otvárať a prihlásenie na štúdium bude taktiež možné
iba v centrále školy v Krompachoch.

Podmienky prijatia do výtvarného odboru:

1. Rozlišovanie farebnej škály
2. Veku primeraná kresba podľa zadanej témy
Štúdium tvorí:
Prípravné štúdium (pre deti predškolského veku trvá 1 - 2 roky)
I. stupeň (trvá 9 rokov)
II. stupeň (trvá 4 roky)
Štúdium pre dospelých (trvá 4 roky)
Poznámka: Žiaci a dospelí do 25 rokov, ktorí navštevujú hudobný odbor ZUŠ, majú výtvarný
odbor zdarma.
Elokované pracoviská výtvarného odboru:
-

Spišské Vlachy (ZŠ Komenského 6)

-

Slovinky (ZŠ Slovinky 71)

-

Kluknava (ZŠ Kluknava 43)

Podmienky prijatia do tanečného odboru:

1. Základné pohybovo – rytmické schopnosti
2. Rytmické cítenie (zopakovaním rytmického motívu zatlieskaním, alebo vyťukaním)
3. Pohybové schopnosti – tanečný prejav na jednoduchú hudbu
4. Telesná a zdravotná spôsobilosť
V tanečnom odbore vyučujeme:
•

Klasický tanec

•

Moderný tanec

•

Ľudový tanec

Štúdium tvorí:
Prípravné štúdium (pre deti predškolského veku, trvá najviac 2 roky)
I. stupeň - prvá časť (trvá 4 roky)
- druhá časť (trvá 4 roky)
II. stupeň (trvá 4 roky)
- Do tanečného odboru prijímame detí od 5 rokov
- Prijímame aj žiakov z vyšších ročníkov ZŠ

Poznámka: Žiaci, ktorí navštevujú hudobný odbor ZUŠ, majú tanečný odbor zdarma.

Podmienky prijatia do odboru audiovizuálnej
a multimediálnej tvorby:

1. Základné znalosti práce s počítačom (elementárna orientácia sa v OS Windows)
2. Estetické cítenie a kreativita
3. Záujem o prácu s kamerou a fotoaparátom
Štúdium tvorí:
Prípravné štúdium (trvá 1- 2 roky)
I. stupeň - druhá časť (trvá 4 roky)
II. stupeň a štúdium pre dospelých (trvá 4 roky)
- Do odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby prijímame deti od 8 rokov
- Prijímame deti aj z vyšších ročníkov ZŠ
- Uchádzači o štúdium od 18 rokov sú prijímaní na štúdium pre dospelých

Každý uchádzač, ktorý prejde prijímacím konaním, bude zaevidovaný
v prijímacom protokole, ktorý následne komisia vyhodnotí. Rozhodnutie o prijatí alebo
neprijatí bude zaslané rodičovi alebo zákonnému zástupcovi. Na skúšky sa dieťa do 18
rokov, musí dostaviť v sprievode zákonného zástupcu.

