Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, 841 04 Bratislava
Kritériá hodnotenia prijímacích skúšok do I. ročníka
pre školský rok 2022/2023
Prijímacie skúšky sú anonymné a pozostávajú z dvoch kôl. Každý člen odbornej komisie
samostatne hodnotí žiaka počtom bodov, ktoré sa sčítajú a vypočíta sa priemer získaných
bodov. Každé kolo sa hodnotí samostatne. Po skončení bodovania sa vypracuje poradovník
získaného počtu bodov v každom kole pre jednotlivých uchádzačov.
Bezpodmienečnou nutnosťou pre prijatie je potvrdenie od lekára na prihláške na štúdium
v strednej škole o bezchybnom zdravotnom stave uchádzača požadovanom pre štúdium
tanca.
Uchádzači absolvujú psychologický test, ktorého výsledok sa nezapočítava do celkového
hodnotenia každého uchádzača pre prijatie do prvého ročníka.
I. kolo – Zisťovanie telesných scénických predpokladov (proporcionality tela, anatomickej
stavby jednotlivých častí tela a fyzických dispozícií) podľa požadovaných kritérií
pre zvládnutie techniky tanca na profesionálnej úrovni.
Postup do II. kola je podmienený získaním určeného počtu bodov,
do 2,50 bodu vrátane.
II. kolo - Skúšanie pohotovosti, pohybovej pamäte, muzikálnosti a tanečnej improvizácie
adeptov štúdia.
Podmienkou splnenia kritérií II. kola je získanie určeného počtu bodov,
do 2,50 bodu vrátane.
Základnou podmienkou prijatia uchádzača na štúdium do prvého ročníka je v plnom
rozsahu vyhovieť požiadavkám v obidvoch kolách prijímacích skúšok a úspešne ukončiť
piaty ročník základnej školy.
Tanečná príprava nie je podmienkou prijatia, pretože odborná tanečná výučba sa začína
od začiatku štúdia na škole.
Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na vchode do budovy školy a na webovej
stránke školy www.tankonba.sk
Podľa získaného počtu bodov v obidvoch kolách sa na záver vypracuje poradovník. Týmto
poradovníkom sa určuje poradie prijatých uchádzačov na štúdium do prvého ročníka.
Termín konania prijímacích skúšok na štúdium v odbore 8227 Q - tanec:
1. termín: 4. 5. 2022, 5. 5. 2022
2. termín: 11. 5. 2022, 12. 5. 2022
Pre školský rok 2022/2023 je možné do prvého ročníka štúdia v TK EJ prijať 28 žiakov.
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