PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
ZUŠ J. N. Filcíka, Chrast přijímá žáky do těchto oborů:
HUDEBNÍ
klavír, varhany, akordeon, housle, viola, violoncello, kontrabas, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet,
saxofon, trubka, lesní roh, tenor, baryton, pozoun, tuba, kytara, bicí nástroje, sólový zpěv
VÝTVARNÝ OBOR
kresba, malba, grafika, dekorativní činnosti, modelování, objektová a akční tvorba, keramika

POSTUP PŘI ZÁPISU DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY J. N. FILCÍKA, CHRAST PRO ŠKOLNÍ
ROK 2020/2021
VYPLŇTE ELEKTRONICKY PŘIHLÁŠKU ŽÁKA DO ZUŠ
•
•
•
•
•
•

Přihlášku najdete na našich webových stránkách http://zuschrast.cz/.
Zvolte studijní obor a požadované studijní zaměření.
Vyberte z nabízených termínů talentových zkoušek.
Vyplňte všechny požadované údaje.
Stiskněte „Odeslat přihlášku“.
Přihlášku NETISKNĚTE!

V případě, že vám žádný z nabízených termínů nevyhovuje, domluvte si jiný telefonicky na čísle 734
855 373 nebo na e-mailové adrese zus.chrast@seznam.cz.
PŘIJĎTE K TALENTOVÉ ZKOUŠCE
Ve Vámi vybraném nebo dohodnutém termínu přijďte k talentové zkoušce.
S ohledem na současnou epidemiologickou situaci je rezervovaný čas vyhrazen pro individuální zápis
jednoho uchazeče s jeho zákonným zástupcem. Na místě podepíšete námi vytištěnou přihlášku a
bude provedena jednoduchá zkouška. Na zkoušku není zapotřebí se dopředu připravovat, není
nikterak náročná.
DALŠÍ POSTUP – VYČKEJTE NA INFORMACI O PŘIJETÍ
•

•

Informace o přijetí žáka budou k dispozici nejdříve na počátku letních prázdnin, nejpozději do
20. července. Odkaz na rozhodnutí o přijetí či nepřijetí naleznete v potvrzovacím e-mailu,
který vám přijde bezprostředně po odeslání přihlášky, a písemné vyjádření zašleme na vámi
uvedenou e-mailovou adresu.
Buďte, prosím, trpěliví, pokud se nepodaří zařadit žáka před začátkem školního roku (období
červen – srpen), je možné, že se to podaří v září. Každoročně se tak děje v desítkách případů.
Škola se s Vámi v případě pozdějšího přijetí telefonicky spojí.

SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY
•

Na webových stránkách školy před začátkem školního roku najdete podrobné informace o
organizaci začátku školního roku.

