
KRITÉRIA  PRIJATIA  -  ZUŠ  ŠIROKÉ  ŠK.  ROK   2020/2021 

ZUŠ v Širokom  poskytuje základné umelecké vzdelanie v štyroch umeleckých odboroch. 

Pripravuje žiakov aj pre ďalšie štúdium v umeleckom a pedagogickom smere na stredných a 

vysokých školách. 

  

Prijímacie skúšky sa konajú do: 

► prípravného štúdia (MŠ Široké predškoláci – výtvarný odbor) 

► prípravného štúdia (žiaci 1. roč. ZŠ ) 

 

► základného štúdia (žiaci od 2. roč. ZŠ) 

 

► štúdia pre dospelých (od 18 rokov) 

► pri výnimočne talentovanom dieťati je možnosť prijatia od 5 rokov 

 

HUDOBNÝ ODBOR (HO): 

Prijímame na: 

♫ klavír     ♫ husle     ♫ gitara       ♫ akordeón       ♫ spev    

  ♫ zobcová, altová  a priečna flauta 

♫ bicie 

 

Požiadavky na dieťa pri prijímacích skúškach: 

♪ spev jednoduchej piesne (pripraviť si detskú, ľudovú alebo modernú pieseň) 

♪ sluchovo rozoznať nižšie a vyššie tóny  

♪ zopakovať krátke rytmické útvary vytlieskaním 

 

VÝTVARNÝ ODBOR (VO): 

 

Vyučujeme: kresba, maľba, grafika, modelovanie, práca s keramickou hlinou, dekoratívne 

činnosti, maľba na textil, tvorba šperkov a fotografia, teória a dejiny výtvarného umenia 

Požiadavky na dieťa pri prijímacích skúškach: 

☺ priniesť dve  výtvarné práce dieťaťa 



TANEČNÝ ODBOR (TO): 

Vyučujeme: tanečná príprava, tanečná prax, klasický, moderný a ľudový tanec, hip-hop 

 

Požiadavky na dieťa pri prijímacích skúškach:  

☺ odpozorovanie a zopakovanie tanečného prvku 

☺ rytmické cítenie 

☺ fyzické a pohybové dispozície 

 

 

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR  (LDO) /herecký/: 

Vyučujeme: dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, pohyb, štúdium  rolí, dramatický 

prednes, práca v súbore 

 

Požiadavky na dieťa pri prijímacích skúškach: 

☺ recitácia krátkej básničky 

 

Riaditeľkou školy je menovaná trojčlenná skúšobná komisia, ktorá zisťuje vyššie 

uvedené predpoklady pre prijatie do ZUŠ. 

 

 

Výška príspevku (školné) na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom podľa 

VZN obce Široké č.1/2019:   

1. pre žiakov základnej umeleckej školy, prípravného a základného štúdia, ktorí sú žiakmi 

základnej a strednej školy, študentmi štúdia na vysokej škole, max. do veku 25 rokov 

     a) štúdium jedného individuálneho alebo kolektívneho odboru: 

        1. individuálne vyučovanie                 7,00  €  mesačne na 1 žiaka 

        2. skupinové vyučovanie                     4,00  €  mesačne na 1 žiaka 

     



    b) štúdium druhého individuálneho alebo kolektívneho odboru: 

        1. individuálne vyučovanie                 30,00  €  mesačne na 1 žiaka 

        2. skupinové vyučovanie                    25,00  €  mesačne na 1 žiaka 

     

2. pre žiakov základnej umeleckej školy, pred plnením povinnej školskej 

   dochádzky s vyučovaním v materskej škole (prípravné štúdium  - 

   výtvarný odbor) 

     a) skupinové vyučovanie                         1,00 € mesačne na 1 žiaka 

 

3.  pre dospelú zárobkovo činnú osobu (nad 25 rokov) 

     a) individuálne vyučovanie                     30,00 € mesačne na žiaka 

     b) skupinové vyučovanie                        25,00 € mesačne na žiaka 

 

4.  pre dospelú osobu – dôchodcov, invalidných dôchodcov a nezamestnaných 

    a) individuálne vyučovanie                       2,00 € mesačne na žiaka 

    b) skupinové vyučovanie                          1,00 € mesačne na žiaka 

 

 

Mgr. Lenka Nehilová, DiS.art, riaditeľka školy 


