Riaditeľka ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2, Bratislava v súlade s § 5 odsek 2 a 3 vyhlášky
č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z.

vyhlasujem

Prijímacie skúšky
4. 6. 2019

v čase od 15:00 - 17:00
na I. poschodí
ZUŠ Eugena Suchoňa
Batkova 2
do Hudobného odboru:
predškolská prípravná hudobná výchova;
prípravná hudobná výchova
hra na klavíri, keyboarde, husliach, violončele, kontrabase, akordeóne,
harfe, zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trúbke,
lesnom rohu, bicích nástrojov, gitare, elektrickej a basovej gitare;
hlasová výchova, spev, základy hudobnej kompozície

do Literárno-dramatického odboru

do Tanečného odboru

do Výtvarného odboru

Prihláška na štúdium:
Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prihláška sa vypĺňa na mieste
počas talentových skúšok.
ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium
odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách
a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách
s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Podmienky prijatia:
Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe
posúdenia predpokladov na štúdium v hudobnom odbore.
Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie
do základného štúdia.
Do základného štúdia a štúdia pre dospelých
prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky,
pričom môže doň prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo
prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne študijného zamerania.
Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie
na štúdium riaditeľ školy zriaďuje trojčlennú prijímaciu komisiu.

Štúdium je rozdelené:
Prípravné štúdium – jednoročné (pre žiakov 1. ročníka základnej školy)
Prípravné štúdium – dvojročné (pre deti materských škôl od 5 rokov)
Základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov
a delí sa na primárny stupeň (4 roky)
a nižší sekundárny stupeň (4 roky)
Základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky
Štúdium pre dospelých trvá 4 roky.

Mgr. Zuzana Horváthová
riaditeľka ZUŠ Eugena Suchoňa

