
 

Ředitel Základní umělecké školy, Český Brod vyhlašuje 
  

TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
na školní rok 2020-2021  

 
Nabízíme vážným zájemcům studium v jednom ze čtyř oborů, dle Školního vzdělávacího programu. 
Vzdělávání probíhá min. 1–3 x v týdnu v odpoledních hodinách a je rozděleno na přípravné ročníky, 

I. a II. stupeň v maximálním rozsahu až 14 let délky docházky a probíhá v individuální, skupinové 
a kolektivní výuce vedené zkušenými pedagogy. 

Výsledky práce jsou hodnoceny vysvědčením. K talentovým zkouškám není nutná příprava. 
Bližší informace jsou zveřejněny na webu školy v odkazu „Talentové přijímací zkoušky“ 

Před účastí u zkoušky je potřeba vyplnit přihlášku ke studiu, která je na webu školy  
a rezervovat si termín zkoušky. 

  
E-přihláška k vyplnění, včetně rezervace termínu zkoušky 

  
Před absolvování zkoušky si na webu školy prostudujte přijímací kritéria jednotlivých oborů. 

  
Pro všechny osoby vstupující do budovy školy bude platit povinnost nemít příznaky virového onemocnění a pro 

účastníky, zákonné zástupce také povinnost předložit čestné prohlášení o absenci těchto příznaků. 
… 
 

Talentové přijímací zkoušky do výtvarného oboru, 
11. a 18. 6. vždy od 14.00- 18.00 h. po hodinových intervalech ve skupinách po 5 dětech 

Český Brod, Kollárova č. 419 
- výuka probíhá pouze v Českém Brodě 

Přijímací kritéria výtvarného oboru – viz odkaz nebo web školy 
 

… 
 

Talentové přijímací zkoušky do tanečního oboru 
16. 6. a 17. 6. od 13.00 - 18.00 h. 

Český Brod, Kollárova č. 419 
- výuka probíhá pouze v Českém Brodě 

Přijímací kritéria tanečního oboru – viz odkaz nebo web školy 
 

… 
 

Talentové přijímací zkoušky do literárně dramatického oboru - 
15. 6. od 14.00 – 17.00 h. 
16. 6. od 10.00 – 13.00 h. 

Český Brod, Kollárova 1016, Divadlo J. K. Tyla 
- výuka probíhá v Českém Brodě a Úvalech 

Přijímací kritéria literárně dramatického oboru – viz odkaz nebo web školy 
 

… 
 

Talentové přijímací zkoušky do hudebního oboru, 
11. 6. od 10.00 – 14.00 h. 
16. 6. od 13.00 – 18.00 h.  

Český Brod, Kollárova 1016, divadlo J. K. Tyla 
- výuka probíhá v Českém Brodě a Úvalech 

Přijímací kritéria hudebního oboru – viz odkaz nebo web školy 
… 

-  přihlášky je nutno vyplnit elektronicky včetně rezervace času a dne zkoušky 
- případné dotazy zasílejte emailem charvat@zusceskybrod.cz 

 
 
  
 

Přineste si dobrou náladu a trému nechte doma! 
  
 

V Českém Brodě dne 27.5. 2020 
 
 
 

 

https://www.klasifikace.jphsw.cz/prihlaska.php?&uid=k262
https://www.klasifikace.jphsw.cz/prihlaska.php?&uid=k262
https://zusceskybrod6.webnode.cz/_files/200057196-9225492256/cestne_prohlaseni_zaci.pdf
https://zusceskybrod6.webnode.cz/_files/200057200-c84a0c84a2/VO%20krit%C3%A9ria%2020-21.pdf
https://zusceskybrod6.webnode.cz/_files/200057199-8f73a8f73c/TO%20krit%C3%A9ria%2020-21.pdf
https://zusceskybrod6.webnode.cz/_files/200057198-5de1a5de1c/LDO%20krit%C3%A9ria%202020-21.pdf
https://zusceskybrod6.webnode.cz/_files/200057197-24ac924acb/HO%20krit%C3%A9ria%202020-21.pdf

