
Přijímáme uchazeče o vzdělávání do základního studia I. a II. stupně základní
umělecké školy od 7 let věku. Do základního studia mohou být výjimečně přijati
nadaní a mimořádně nadaní uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání,
úspěšně vykonají talentové zkoušky a nedosáhli stanoveného věku (tedy za těchto
podmínek může ředitelka základní umělecké školy Vitae přijmout i
uchazeče/uchazečku, který(á) nedosáhl(a) věku 7 let).

Prosíme zákonné zástupce dětí, kteří se chtějí ucházet o studium na základní
umělecké škole, aby nám do 20. 9. 2022 zaslali přihlášku – přihlašovací formulář,
na jehož základě bude zajištěna jejich účast na talentové zkoušce.

Přijímací řízení bude bodově ohodnoceno na základě níže popsaných kritérií.
Pořadí přijatých uchazečů bude sestaveno dle počtu získaných bodů.

Kritéria přijímacího řízení a jejich bodové hodnocení:

1. Podmínkou pro přijetí do základní umělecké školy je úspěšné vykonání
talentové zkoušky, která proběhne za přítomnosti tříčlenné odborné komise
jmenované ředitelkou ZUŠ Vitae v pátek 23. 9. 2022 v budově Základní školy
Vitae, Chomutovická 1443/4, Praha 11, v čase od 13:30 do 18:00 hodin (přesný
časový rozpis najdete v přihlašovacím formuláři ke zkoušce). Talentová zkouška
sestává z průzkumu celkové hudebnosti dítěte včetně rytmických, intonačních
a sluchových předpokladů/dovedností, a to prostřednictvím:

● zpěvu jedné libovolné písně
● zopakování tleskaného rytmického úryvku
● intonace tónů podle klavíru
● při zkoušce od druhého a vyšších ročníků dítě zahraje na hudební

nástroj libovolnou skladbu, kterou právě cvičí/hraje

Maximální počet získaných bodů: 75 (pro přijetí do druhého a vyšších ročníků
100). Uchazeč vykoná úspěšně talentové zkoušky, pokud dosáhne alespoň 54
bodů (pro přijetí do druhého a vyšších ročníků 74 bodů).

2. Uchazeč(ka), který(á) úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku, je žákem/žákyní
plnícím povinnou školní docházku v Základní škole Vitae nebo o jeho/jejím
přijetí za žáka/žákyni ZŠ Vitae bylo ředitelkou školy (v době rozhodování o
přijetí uchazeče do ZUŠ Vitae) pravomocně rozhodnuto. Toto kritérium je
stanoveno za účelem dosažení legitimního cíle ZUŠ Vitae, kterým je podpora
kontinuity vzdělávání dítěte ve vzdělávacím systému škol Vitae.

Maximální počet získaných bodů: 1 doplňkový bod

https://forms.gle/k2RJeV4eFuTjNUTd9


3. Uchazeč(ka), který(á) úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku, má sourozence,
který(á) je žákem/žákyní plnícím povinnou školní docházku v Základní škole
Vitae nebo o přijetí takového sourozence za žáka/žákyni ZŠ Vitae bylo
ředitelkou školy (v době rozhodování o přijetí uchazeče do ZUŠ Vitae)
pravomocně rozhodnuto. Toto kritérium je stanoveno za účelem dosažení
legitimního cíle ZUŠ Vitae, kterým je (stejně jako v ZŠ Vitae) posilování
sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů
žáků, kteří jsou žáky vzdělávacího systému škol Vitae.

Maximální počet získaných bodů: 1 doplňkový bod

Pro přijetí uchazečů, kteří úspěšně vykonali talentovou zkoušku, je rozhodující
pořadí podle dosaženého počtu bodů dle výše uvedených hodnotících kritérií. Na
základě výše uvedených kritérií a dosaženého bodového hodnocení přijímací
komise předá ředitelce doporučení – návrh na přijetí uchazečů. Na základě
doporučení hodnotící komise pak ředitelka bude rozhodovat o přijetí či nepřijetí
ke vzdělávání do základního studia I. a II. stupně Základní umělecké školy Vitae,
přičemž v případě rozhodování o přijetí či nepřijetí u těch uchazečů, kteří u
talentové zkoušky dosáhli stejného počtu bodů, může ředitelka přihlédnout
k doplňkovým (pomocným) bodům.

Upozorňujeme zákonné zástupce uchazečů, že při rozhodování ředitelky o přijetí
či nepřijetí ke vzdělávání do základního studia I. a II. stupně Základní umělecké
školy Vitae se dále zohledňují kapacitní možnosti daného studijního zaměření
hudebního oboru, které jsou dané zejména kapacitními možnostmi jednotlivých
pedagogů a studijních zaměření.

Výsledky (s identifikací uchazečů prostřednictvím registračních čísel přidělených
uchazečům) budou zveřejněny nejpozději 27. 9. 2022 na veřejně přístupném
místě (na nástěnce školy a na webových stránkách Akademie Vitae) a zákonní
zástupci přijatých uchazečů budou vyzváni k vyplnění závazné přihlášky do ZUŠ
Vitae na školní rok 2022/23 a k úhradě školného na první pololetí.

Datum zveřejnění: 3. 9. 2022

Mgr. Iveta Jonášová
ředitelka


