Základní umělecká škola Dolní Němčí
vyhlašuje

přijímací řízení
do hudebního, výtvarného, tanečního
a literárně‐dramatického oboru,
které proběhne v týdnu od 28. května do 1. června 2018
1) Skupinové obory:
Výtvarný obor (A. Růžičková) – St 30. 5. v 10.00 – 17.00 ZŠ Dolní Němčí – učebna VV
Výtvarný obor (A. Růžičková) – Čt 31. 5. v 10.00 – 16.00 ZŠ Dolní Němčí – učebna VV
Taneční obor (M. Veprentsova) – Po 28. 5. v 15.00 – 18.00 ‐ Hudební sál ZUŠ
Literárně‐dramatický obor (I. Cigánková) ‐ Po 28. 5. v 16.00 – 17.30 ‐ učebna POHODA ZŠ
Podmínky pro přijetí žáků do jednotlivých oborů jsou uvedeny na www.zsdolninemci.cz
Ve skupinových oborech, tzn. ve výtvarném, tanečním a literárně dramatickém, přijímáme
děti, které se přihlásí v řádném termínu zápisu a splní podmínky pro přijetí. Kapacitu těchto oborů
většinou naplníme do konce června, takže nový školní rok začínáme s ucelenými skupinami dětí a
nové děti přijímáme v září spíše výjimečně.
Hudební obor je oborem převážně individuálním a přijímací řízení probíhá formou
talentové zkoušky, jejíž podmínky jsou uvedeny také na www.zsdolninemci.cz
2) Hudební obor:
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

28. 5.
29. 5.
30. 5.
31. 5.
1. 6.

uč. č. 103, 111
uč. č. 110, 111
uč. č. 103, 104
uč. č. 106, 103
uč. č. 103, 106

‐ Klára Kolajová, Lenka Bednářová
‐ Antonín Daníček, Hana Miklášová
‐ Klára Kolajová, Lukáš Frýbort
‐ Jarmila Hrobařová, Klára Kolajová
‐ Jarmila Hrobařová, Klára Kolajová

15 – 17.00 hodin
15 – 17.00 hodin
15 – 17.00 hodin
15 – 17.00 hodin
15 – 16.00 hodin

Vyučujeme hru na: klavír, klávesy, kytaru, housle, zobcovou flétnu, trubku a sólový zpěv.
3) Přihláška a platba:
Online Přihláška je umístěna na webových stránkách školy www.zsdolninemci.cz. Je nutné
ji elektronicky vyplnit a odeslat do 25. 5. 2018. Poté se rodiče dostaví se svými dětmi k talentové
zkoušce dle vybraného oboru a dle rozpisu. Při přijímacím řízení uhradí 100,‐ Kč tzv. zápisného ‐
(v případě zápisu do více oborů za každý obor 100,‐ Kč zvlášť). Úplatu za vzdělávání neboli školné
na celý školní rok hradí rodiče bankovním převodem nebo hotově do konce měsíce října. Výše
.
školného a systém možných slev je zveřejněn na www.zsdolninemci.cz

