
Svoje deti môžete prihlásiť 
do nasledujúcich umeleckých odborov: 

 
Hudobný odbor : 

klavír, spev, husle, viola, violončelo, flauta zobcová, flauta priečna, klarinet, saxofón, trúbka, gitara, akordeón, bicie 
Literárno-dramatický odbor 

Výtvarný odbor 
Tanečný odbor 

Vedenie školy upozorňuje rodičov, že deti je možné prihlásiť len na 

jeden kolektívny odbor a jeden hudobný nástroj. 

 

ČO SLEDUJEME PRI ZÁPISE : 
 U každého dieťaťa sledujeme mieru talentu a schopností pre vybraný odbor. 

 
HUDOBNÝ ODBOR 

 Dieťa zaspieva ľubovoľnú pieseň, kde sledujeme presnosť intonácie, zopakuje po učiteľovi krátky rytmus 
(tlieskaním) a zopakuje – zaspieva krátku melódiu ( niekoľko tónov) zahraných na klavíri. 

 Nevyžaduje sa znalosť nôt ani iné odborné vedomosti. 
 

VÝTVARNÝ ODBOR 
 Na prijímacích skúškach deti spravidla kreslia /maľujú/ tému podľa vlastného výberu. Je vhodné priniesť k 

nahliadnutiu hotové výkresy z domu (pre komplexnejšie ohodnotenie dieťaťa). V prijímacom protokole sa 
hodnotí kresba, kompozícia a farebné ladenie. 

 Na výtvarný odbor prijímame aj žiakov vyšších ročníkov ZŠ a gymnázií, ktorí sa chcú pripraviť na talentové 
skúšky. Aby mohla prebehnúť seriózna príprava, je vhodné začať aspoň rok pred skúškami na strednú či vysokú 
školu. Pre žiakov je najlepšie využiť túto možnosť čím skôr, pretože ak sú vedení systematicky a dlhodobo, 
majú lepšie šance dostať sa na vybranú školu. 

 Do vyšších ročníkov môžeme prijímať aj starších žiakov, ale z kapacitných dôvodov iba na uvoľnené miesta. 
 

TANEČNÝ ODBOR 
 Sledujeme dispozície dieťaťa, t. j. fyzické predpoklady (rovný chrbát, ohybnosť končatín, držanie tela), 

zdravotný stav, zmysel pre rytmus a cítenie hudby. Dieťa predvedie vlastnú improvizáciu na ľubovoľnú hudbu. 
 

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR 
 Sledujeme fantáziu, výslovnosť prostredníctvom jednoduchej básničky alebo detskej hry. 
 Dieťa zopakuje po učiteľovi krátky rytmus (tlieskaním). 
 Dieťa predvedie vlastnú improvizáciu na ľubovoľnú hudbu. 
 Komunikačnú schopnosť dieťaťa. 

 
Každé dieťa, ktoré prešlo prijímacím konaním, je zaevidované v prijímacom protokole, ktorý komisia vyhodnotí. V 
zákonnej lehote je následne zaslané rodičovi alebo zákonnému zástupcovi rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa 
do ZUŠ. 
 
ŠTÚDIUM JE ROZDELENÉ: 

 prípravné štúdium – jednoročné  (pre žiakov 1. ročníka základnej školy) 
 prípravné štúdium – dvojročné  (pre deti materských škôl od 5 rokov) 
 základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárny stupeň ( 4 roky) a nižší sekundárny stupeň (4 

roky) 
 Základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky 
 Štúdium pre dospelých trvá 4 roky. 

 
NÁSTUP DO ZUŠ: 
Prijatí žiaci nastupujú do ZUŠ v ten istý deň, ako v základnej škole – v čase od 10:00 do 17:00 hodiny a dohodnú sa na 
ďalšom stretnutí s pedagógom, ku ktorému sú zadelení. 


