ZÁPIS ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Vážení rodiče, děkujeme za váš zájem o studium na ZUŠ Říčany

VŠEOBECNÉ INFORMACE
ZUŠ Říčany nabízí vašim dětem čtyři obory – hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický.
Talentové zkouškydo všech oborů

proběhnou v týdnu od 8. – 12. června 2020.

Hudební obor – 10. a 11. června 2020 v budově ZUŠ, Masarykovo náměstí 57
Výtvarný obor – 8. a 11. června 2020 v budově ZUŠ Říčany, Pod školou 1110
Taneční obor – 9. a 12. června 2020 v budově ZUŠ Říčany, Pod školou 1110
Literárně-dramatický obor – 10. června 2020 v budově ZUŠ Říčany, Pod školou 1110
Více informaci k talentovým zkouškám naleznete níže.

Přihlašovat k talentovým zkouškám do všech oborů se budete elektronicky. Na našich webových
stránkách www.zusricany.cz (po levé straně)

je pro vás připravena aplikace s názvem iZUŠ.

Kliknete

na logo aplikace a otevře se vám možnost vyplnit přihlášku a vybrat si časový termín talentové zkoušky,
který vám bude vyhovovat.
Aplikace IZUŠ na www. zusricany.cz

bude pro vás připravena od pondělí 4.5.2020 .

Přihlašování bude uzavřeno v pátek 5.6. 2020.

Jmenný seznam dětí doporučených ke studiu,
event. náhradníci budou oznámeni na www.zusricany.cz od 22. června 2020.

Prosíme rodiče o přesné vyplnění přihlášky. Příjem žáků pouze do naplnění kapacity školy.
V případě, že se během září uvolní další místo v některém z oborů, budeme děti doplňovat na základě
podaných přihlášek v zápisovém termínu (tj. v červnu 2020)

Schůzka rodičů všech nově přijatých žáků se uskuteční ve čtvrtek
v novém koncertním sále na Staré radnici,

3.9.2020

v 18.00 hodin

náměstí v Říčanech

Rádi zodpovíme Vaše dotazy: 323 602 278, 604 737 629 , 721 117 535
Prosíme, sledujte naše webové stránky www.zusricany.cz. Přijďte, těšíme se na vás!!

ZÁPIS ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
HUDEBNÍ OBOR
Talentové zkoušky do hudebního oboru proběhnou 10. a 11. června 2020 od 10. 00 – 17.30 hodin,
v budově ZUŠ, Masarykovo náměstí 57

Zájemci o studium nebo jejich zákonní zástupci se zaregistrují na www.zusricany.cz , vyplní elektronickou
přihlášku, nejpozději do 5. června 2020 a zvolí si termín talentové zkoušky podle svých časových
možností.

(Registrace k talentovým zkouškám, na úvodní straně našich webových stránek – aplikace

IZUŠ). V uvedenou dobu přijde dítě s doprovodem rodičů na talentovou zkoušku do ZUŠ.
Talentovou zkoušku vykonají pouze ti zájemci, kteří budou mít řádně vyplněnou přihlášku.
Uchazeči o studium prokáží předpoklady ke studiu při talentové zkoušce - orientace v rytmu a intonaci,
zpěv.

Děti si k talentové zkoušce nemusí nic připravovat. Vše co při talentové zkoušce
vyžadujeme, by mělo být dětem přirozené.
Přípravná hudební výchova pro děti předškolní 5 let a 6 let. Do 1.ročníku individuálního studia přijímáme
děti od 7 let.

TANEČNÍ OBOR
Talentové zkoušky do tanečního oboru se uskuteční

9. a 12. června 2020 od 13. – 18.00 hodin

v tanečním studiu ZUŠ Říčany, Pod školou 1110 (Masarykovo náměstí, mezi ZŠ a farou).
Talentová zkouška se uskuteční v max.počtu 5 dětí na jednu skupinu, bez přítomnosti rodičů.
Zájemci o studium nebo jejich zákonní zástupci se zaregistrují na www.zusricany.cz , vyplní elektronickou
přihlášku, nejpozději do 5. června 2020 a zvolí si termín talentové zkoušky podle svých časových
možností.

(Registrace k talentovým zkouškám, na úvodní straně našich webových stránek – aplikace
IZUŠ).

Talentovou zkoušku vykonají pouze děti, které budou mít řádně vyplněnou přihlášku.
V tanečním oboru nabízíme zaměření Scénický tanec nebo Klasický balet. O zařazení žáka do jednotlivých
zaměření rozhodne pedagog tanečního oboru. Žáci mohou, v případě nenaplněné kapacity navštěvovat
obě zaměření. Přijímáme děti od 5 let.

Dítě si k talentové zkoušce přinese cvičební úbor a cvičky.

VÝTVARNÝ OBOR
Talentové zkoušky do výtvarného oboru se uskuteční

8. a 11. června 2020 od 13. – 18.00 hodin ve

výtvarném ateliéru ZUŠ Říčany, Pod školou 1110 (Masarykovo náměstí, mezi ZŠ a farou).
Talentová zkouška se uskuteční v max.počtu 5 dětí na jednu skupinu, bez přítomnosti rodičů.
Zájemci o studium nebo jejich zákonní zástupci se zaregistrují na www.zusricany.cz , vyplní elektronickou
přihlášku, nejpozději do 5. června 2020 a zvolí si termín talentové zkoušky podle svých časových
možností.

(Registrace k talentovým zkouškám, na úvodní straně našich webových stránek – aplikace
IZUŠ).

Talentovou zkoušku vykonají pouze děti, které budou mít řádně vyplněnou přihlášku.
Přijímáme děti od 5 let.

Dítě si k talentové zkoušce přinese přezůvky, vlastní výtvarné práce vložené do
desek a podepsané a vlastní pastelky a tužku.
Práce dětí si rodiče můžou vyzvednout poslední týden v červenci nebo během září v odpoledních
hodinách u paní učitelky.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR (LDO) (HERECTVÍ)
Talentové zkoušky do literárně-dramatického oboru se uskuteční 10. června 2020 od 13. – 18.00 hodin
v tanečním studiu ZUŠ Říčany, Pod školou 1110 (Masarykovo náměstí, mezi ZŠ a farou).
Talentová zkouška se uskuteční v max.počtu 2 dětí na jednu skupinu, bez přítomnosti rodičů.
Zájemci o studium nebo jejich zákonní zástupci se zaregistrují na www.zusricany.cz , vyplní elektronickou
přihlášku, nejpozději do 5. června 2020 a zvolí si termín talentové zkoušky podle svých časových
možností.

(Registrace k talentovým zkouškám, na úvodní straně našich webových stránek – aplikace
IZUŠ).

Talentovou zkoušku vykonají pouze děti, které budou mít řádně vyplněnou přihlášku.
Přijímáme děti od 5 let.

Dítě si k talentové zkoušce přinese cvičky a připraví si 1 – 2 krátké básně.
----------------------Jmenný seznam dětí doporučených ke studiu,

event. náhradníci budou oznámeni na

www.zusricany.cz od 22. června 2020.
Prosíme rodiče o přesné vyplnění přihlášky.
Příjem žáků pouze do naplnění kapacity školy.

V případě, že se během září uvolní další místo v některém z oborů, budeme děti doplňovat na základě
podaných přihlášek v zápisovém termínu (tj. v květnu 2020)
Schůzka rodičů všech nově přijatých žáků se uskuteční ve čtvrtek
v novém koncertním sále na Staré radnici,

3.9.2020

náměstí v Říčanech

Rádi zodpovíme Vaše dotazy: 323 602 278, 604 737 629 , 721 117 535
Prosíme, sledujte naše webové stránky www.zusricany.cz.
Přijďte, těšíme se na vás!!
Mgr. Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany
Mgr. Hana Javorská
zástupkyně ředitelky
a kolektiv pedagogů ZUŠ Říčany

v 18.00 hodin

