PRIJÍMACIE SKÚŠKY – ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023
VÝTVARNÝ, TANEČNÝ A LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR
Oznamujeme vám, že prijímacie skúšky do výtvarného, tanečného a literárno-dramatického
odboru pre školský rok 2022/2023 sa uskutočnia v týchto termínoch:
VÝTVARNÝ ODBOR
6. 5. 2022

ZŠ Zákamenné (výtvarná trieda)
od 14:00-15:00, tel. kontakt: 0908 421 194 (Mgr. Polťáková)

10. 5. 2022

ZŠ Komenského v Námestove (výtvarná trieda pod školskou jedálňou)
od 13:30-17:00, tel. kontakt: 0907 965 178 (Mgr. Sýkorová)

11. 5. 2022

ZŠ Slnečná v Námestove
od 13:00-17:00, tel. kontakt: 0904 896 086 (Mgr. Slivková)

13. 5. 2022

ZŠ Rabča (trieda 3. C)
od 13:30-17:00, tel. kontakt: 0908 627 866 (Mgr. Brišová)

26. 5. 2022

ZŠ Oravské Veselé
od 15:00-17:00, tel. kontakt: 0910 788 433 (Mgr. Bíleková)

27. 5. 2022

ZŠ Mútne
od 14:00-16:30, tel. kontakt: 0910 788 433 (Mgr. Bíleková)

TANEČNÝ ODBOR
9. 5. 2022

ZŠ Slnečná v Námestove
od 13:30-17:00, tel. kontakt: 0908 942 379 (Ing. Labjaková)

10. 5. 2022

ZŠ Oravské Veselé
od 13:00-17:00, tel. kontakt: 0908 942 379 (Ing. Labjaková)

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR
11. 5. 2022

ZŠ Slnečná v Námestove
od 13:30-17:00, tel. kontakt: 0903 254 108 (Mgr. Vojtašáková)

Postup pri prijímacích skúškach vo výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore:
1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vyplniť tlačivá prihláška na štúdium, čestné
vyhlásenie a GDPR – súhlas so spracovaním osobných údajov – neplnoletý žiak /
GDPR – súhlas so spracovaním osobných údajov – plnoletý žiak, ktoré v deň
prijímacích skúšok odovzdajú skúšobnej komisii (tlačivá si môžete stiahnuť kliknutím
na jednotlivé vyššie uvedené dokumenty). Prosíme vás, aby ste tlačivá neposielali
poštou alebo na email školy ako v prípade hudobného odboru.
2. Prijímacie skúšky budú v jednotlivých odboroch prebiehať nasledovne:
Výtvarný odbor:
 uchádzač si so sebou prinesie 2-3 vlastné výtvarné práce
 skúšobná komisia bude hodnotiť spontánnosť výtvarného prejavu, nadanie
a talent, estetické cítenie a techniku
Tanečný odbor:
 odpozorovanie a zopakovanie tanečného prvku
 na prijímacích skúškach sa hodnotí rytmické cítenie uchádzača a jeho fyzické
a pohybové dispozície
Literárno-dramatický odbor:
 osobný pohovor s uchádzačom
 prednes poézie alebo prózy
 improvizácia
 skúmanie základných rytmických, intonačných a pohybových predpokladov
3. O prijatí žiaka na štúdium rozhoduje vedenie školy na základe odporúčania skúšobnej
komisie menovanej riaditeľom školy. Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí bude
zaslané poštou zákonnému zástupcovi dieťaťa.

