Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023
TANEČNÍ OBOR
Ředitel školy vyhlásil podle § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání,
v platném znění, přijímací řízení a stanovil jednotná kritéria přijímacího řízení pro uchazeče
o přijetí k základnímu uměleckému vzdělávání pro školní rok 2022/2023.
Výuku v tanečním oboru nabízíme pouze v Olomouci, Na Vozovce 32.
Ke studiu nezletilé žáky přihlašují zákonní zástupci na základě online přihlášky (registrace).
Tato přihláška je volně přístupná na webových stránkách školy s odkazem na
stránky www.izus.cz. Po vyplnění je nutné přihlášku vytisknout a odevzdat v den přijímací
zkoušky. Datum a podpis zákonní zástupci vyplní osobně v kanceláři školy, v den konání
přijímací zkoušky. Variabilní symbol uvedený v přihlášce žáka je zároveň registrační číslo, pod
kterým bude uváděn ve výsledkových seznamech.
Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšného prokázání předpokladů ke vzdělávání
(přípravné studium) nebo na základě úspěšně vykonané talentové – přijímací zkoušky
(základní studium). Průběh a výsledek zkoušky je zaznamenán do tiskopisu o přijímání žáků.
Při této zkoušce jsou zohledněni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, jestliže zákonní
zástupci žáka předloží zprávu ze školského poradenského zařízení.
Přihlášky ke vzdělávání vyplňte na webových stránkách školy a odešlete elektronicky,
nejpozději v den konání talentové zkoušky.
Talentová zkouška se bude konat:
25. května a 30. května 2022 od 15.30 v hlavní budově školy Na Vozovce 32, Olomouc.

Kritéria pro přijetí žáků ke studiu
Cílem přijímací zkoušky je především posouzení míry talentu uchazeče. Přijímací komise je
minimálně tříčlenná. Komise hodnotí žáky podle plnění čtyř konkrétních kritérií. Každé
kritérium je hodnocené bodovou škálou 0–25 bodů. Na základě získaných bodů stanoví komise
pořadí uchazečů. Pořadí uchazečů se v každém studijním zaměření a oboru určuje zvlášť.
Maximální počet bodů je 100. Minimální počet bodů pro vykonání talentové zkoušky je 60.

Kritéria:
A. hudební sluch, rytmické, hudební a prostorové cítění (vytleskávání, běh, chůze v prostoru)
B. zjištění základních pohybových dovedností a fyzické předpoklady pro tanec (obratnost,
celková pohyblivost, pohybová koordinace, pohybový rozsah, případně rozsah pohybu v
kyčelních kloubech, pružnost páteře)
C. přirozenost, tanečnost, muzikálnost, schopnost improvizace, práce ve skupině
D. všeobecné předpoklady (komunikace, reakce, tělesná zdatnost)
Uchazeči budou přijímáni od nejvýše umístěných ve výsledkových seznamech až do vyčerpání
volné kapacity – viz dokument Předpokládaný počet volných míst. V případě, že bude mít více
uchazečů stejný výsledek, pak se lépe umístí ten uchazeč, který dosáhne vyššího bodového
ohodnocení za hudební sluch, rytmické, hudební a prostorové cítění. Pokud i nadále bude mít
více uchazečů stejný výsledek, pak se lépe umístí ten uchazeč, který dosáhne vyššího
bodového ohodnocení za zjištění základních pohybových dovedností a fyzické předpoklady
pro tanec.
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 v úterý 7. 6. 2022 v kanceláři školy v době od 9.00
hod. do 14.00 hod.
Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na webových stránkách a v hlavní budově školy
od pátku 10. června 2022. 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.
Přijatí uchazeči písemné rozhodnutí neobdrží. Zákonným zástupcům bude rozhodnutí o
nepřijetí vyhotoveno písemně. Toto rozhodnutí si zákonný zástupce vyzvedne osobně, po
předložení průkazu totožnosti, v pondělí 13. 6. 2022 v době od 9.00 do 16.00 nebo v úterý
14. 6. 2022 v době od 9.00 do 16.00 v kanceláři školy, dv. č. 103, 1. poschodí.

V Olomouci 2. května 2022

Mgr. Filip Hajdu
ředitel školy

