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Podmínky přijímacího řízení 
 

1. Přijímací řízení 
Přijímací řízení do ZUŠ Tišnov stojí na počátku vzdělávání každého přijatého žáka. Uskutečňuje se v 
uveřejněných termínech nejen v hlavní budově školy v Tišnově, ale i ve všech pěti pobočkách. 
 

2. Přijetí žáka 
Žák je přijat na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise v případě, že 
tomu nebrání kapacitní, organizační a personální podmínky školy. Přijetí žáka je v kompetenci ředitele 
školy. 
 

3. Talentová zkouška 

 Každý zájemce o vzdělávání musí absolvovat talentovou přijímací zkoušku. 

 Cílem přijímací zkoušky je zjistit předpoklady uchazeče pro zvolený obor. 

 Přijímací zkouška probíhá formou jednoduchých a uchazeči přiměřených úkolů. 

 Zkoušející učitel může provést pohovor s rodičem/zákonným zástupcem 
 

4. Kritéria pro přijetí 

 Míra talentu 
Talentové předpoklady pro zvolený obor jsou nejdůležitějším předpokladem k přijetí uchazeče. 
 

 Věk (dovršený k 1. 9. následujícího školního roku) 
Přípravné studium – přijímáme uchazeče ve věku 5 let a starší. 
1. ročník I.stupně základního studia – přijímáme uchazeče ve věku 7 let a starší. 
2. ročník II.stupně základního studia – přijímáme uchazeče starší 14 let. 

 

 Kapacitní, organizační a personální podmínky školy 
Škola má pevně stanovenu kapacitu žáků, kterou nelze překročit. 
 
Škola postupně zřídila 5 poboček (Deblín, Dolní Loučky, Doubravník, Drásov, Nedvědice), aby vyšla 
vstříc potřebám žákům v menších obcích. Zde poskytuje výuku v některých oborech a do 
zmíněných obcí za dětmi dojíždějí naši pedagogové. 
 
Není v možnostech naší školy uspokojit veškerý zájem na pobočkách, a proto si vyhrazujeme 
možnost přijmout dítě i za předpokladu, že se bude jeho vzdělávání uskutečňovat v jiné pobočce 
nebo v hlavní budově školy v Tišnově.  
 
Aktuální nabídka vyučovaných oborů je závislá na personálním obsazení školy. 

 
5. Podmínky studia 

 pravidelná docházka, 

 domácí příprava, 

 dodržování školního řádu, 

 včasná úhrada úplaty za vzdělávání (školného), 

 prospěch ve všech vyučovacích předmětech daných Školním vzdělávacím programem, 

 aktivní účast při akcích školy. 

 

V Tišnově Dne: 30.12.2019   

   Mgr.Tomáš Zouhar 
ředitel školy 
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