ZUŠ Podbořany, okres Louny, Dukelská 155, 441 01, Podbořany
OPATŘENÍ ŘEDITELE K PŘIJÍMACÍM TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM, POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM a ZÁVĚREČNÝM
ZKOUŠKÁM ve školním roce 2020/21
v Podbořanech dne 26. 5. 2021
NOVÍ UCHAZEČI O STUDIUM:
PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY SE KONAJÍ V TERMÍNU 7. – 9. ČERVNA 2021. Po budově školy se mohou pohybovat
pouze uchazeči o studium v doprovodu jednoho zákonného zástupce. Škola stanoví vnitřními provozními opatřeními
vhodný pohyb a frekvenci osob na chodbách, jejich dostatečné hygienické odstupy při čekacích lhůtách a orientační časové
intervaly, tak aby nedocházelo ke kumulaci osob ve vnitřních prostorách a třídách školy. Podmínky pro vykonání
přijímacích talentových zkoušek se řídí platnou legislativou a prováděcími předpisy školy.
K přijímací talentové zkoušce bude každému novému uchazeči zhotoven přijímací protokol vč. příloh.
STÁVAJÍCÍ ŽÁCI ŠKOLY A DĚTI Z PŘÍPRAVNÝCH ROČNÍKŮ:
PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY PRO DĚTI Z PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD, KTERÉ POSTUPUJÍ DO 1. ROČ. ZÁKLADNÍHO STUDIA I.
NEBO II. STUPNĚ SE PREZENČNĚ NEKONAJÍ A KONAJÍ SE V MODIFIKOVANÉ PODOBĚ:
 z podkladů pro hodnocení získaných v obdobích možného konání prezenční výuky
 z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku
 podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy dítě nemělo
povinnost nebo nemohlo řádně docházet do školy z epidemických důvodů
Z tohoto důvodu nebude vytvořen žádnému dítěti protokol o talentové přijímací zkoušce v systému KLASIFIKACE
(nelze uložit v systému z technických důvodů – vyžadovány 3 jména na protokolu)
K přijímací talentové zkoušce bude každému dítěti z přípravné výchovy zhotoven přijímací protokol do základního
studia, podepsán pouze třídním učitelem a přiložen ke stávající dokumentaci v papírové podobě.
POSTUPOVÉ ZKOUŠKY V I. A II. STUPNI ZÁKLADNÍHO STUDIA SE PREZENČNĚ NEKONAJÍ A KONAJÍ SE V MODIFIKOVANÉ
PODOBĚ: Formou individuálního hodnocení žáka třídním učitelem na vysvědčení
 z podkladů pro hodnocení získaných v obdobích možného konání prezenční výuky
 z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku
 podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák neměl
povinnost nebo nemohl řádně docházet do školy z epidemických důvodů
 podpůrně z hodnocení za příp. interní a veřejná vystoupení a prezentace práce žáka, byly-li konány (září, prosinec 2020,
květen, červen 2021)
Z tohoto důvodu nebude vytvořen žádnému žákovi protokol o komisionální postupové zkoušce v systému KLASIFIKACE
(nelze uložit v systému z technických důvodů – vyžadovány 3 jména na protokolu)
Od předepsané formy komisionální postupové zkoušky nebo přijímací talentové zkoušky z přípravného studia do
základního studia v ZUŠ Podbořany dle platného ŠVP škola k II. pol. šk. roku 2020/21 upouští z důvodu:
a) technické různorodosti a přenosu poskytovaného vzdělání žákům/dětem a jejich přístupu k němu po převážnou část
školního roku z důvodu uzavření škol státem v době epidemie Covid-19: telefonní hovory, emaily, videohovory, facebook,
Microsoft Teams nebo jiná dálková forma komunikace v režimech: online/offline, synchronní/asynchronní
b) omezené školní docházky v době epidemie Covid-19 a s tím souvisejícím poměrem účasti žáků v přímé výuce v budově
školy nebo v distanční formě vzdělávání v průběhu školního roku (distanční vzdělávání v ZUŠ není povinné)
Škola upřednostňuje jednotný přístup v oblasti hodnocení žáků na konci školního roku.
Ředitel vzhledem k výše uvedenému rozhodl o jednotném způsobu
realizace modifikovaných postupových komisionálních zkoušek pro všechny stávající žáky školy v základním studiu
realizace modifikovaných přijímacích talentových zkoušek pro všechny stávající děti školy z přípravného studia
ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA u absolventů příslušného stupně studia bude uskutečněna formou veřejné produkce v externích
prostorách mimo školu, např. chrámové prostory, venkovní prostory apod. nebo formou závěrečné zkoušky absolventa
před komisí.
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