Vyhlášení přijímacího řízení – Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41
Ředitelka Konzervatoře Duncan centre vyhlašuje přijímací řízení do I. ročníku pro školní rok
2016/2017 v oboru vzdělání:

82-46-P/02 Současný tanec
V denní formě vzdělávání bude pro školní rok 2016/2017 přijato do 1. ročníku 18 žáků.
Přijímací řízení ke vzdělávání na konzervatoři se koná formou talentové zkoušky, psychologického testu
a individuálního pohovoru.
Při organizaci talentové zkoušky se postupuje podle §62 Zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona
v platném znění.
Pro první kolo talentových zkoušek jsou vypsány dva termíny:

l. termín 15. a 18. 1. 2016
2. termín 19. a 20. 1. 2016
Kritéria příjímacího řízení stanovená ředitelkou školy:
1) Talentová zkouška:
a. Pohybové a taneční nadání
i. přirozený talent, muzikalita, výraz,
ii. správné držení těla, koordinace.
b. Taneční technika
i. koordinace, skoky,
ii. vnímání prostoru, kontakt, dynamika.
c. Taneční kreativita, improvizace
i. představivost, výraz,
ii. dynamika, vnímání prostoru,
iii. schopnost komunikovat prostřednictvím tance,
iv. taneční ztvárnění zadaných hudebních ukázek.
d. Hudební nadání
i. zpěv předem připravené lidové písně,
ii. intonace, rytmus
iii. základní teoretické znalosti z hudební výchovy.
2) Psychologický test
a. kreativita, představivost;
b. schopnost psaní souvislého textu.
3) Individuální pohovor
a. motivace pro studium na konzervatoři pro současný tanec;
b. všeobecný kulturní rozhled.
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Další informace o přijímacím řízení:
Přihlášky ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce
konzervatoře, a to na tiskopisu předepsaném MŠMT ČR, do 30. listopadu 2015. Formulář přihlášky získáte
na základní škole, v níž se žák vzdělává, v prodejnách SEVT nebo jej naleznete na webové stránce MŠMT.
V přihlášce vyplňte všechny kolonky. Pro rychlé spojení uveďte jak u uchazeče, tak i u jeho zákonného
zástupce číslo telefonu a e-mailovou adresu.
Součástí přihlášky ke vzdělání jsou tyto doklady, nebo jejich ověřené kopie:
- vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil, nebo plní povinnou školní
docházku;
- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání: praktický lékař
a ortoped;
- motivační dopis uchazeče.
Nejpozději 14 dnů před konáním talentové zkoušky obdržíte pozvánku k vykonání talentové zkoušky
s přesným datem, hodinou a místem konání zkoušky.

V Praze dne 23. 10. 2015
PhDr. Romana Lisnerová,
ředitelka konzervatoře
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