VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje první kolo přijímacího řízení
pro školní rok 2023/2024
do studijního oboru:

Grafický design 82-41-M/05, čtyřleté denní studium
předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

V Praze dne 12.09.2022
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Mgr. Pavlína Ječmínková v.r.
ředitelka školy

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO 1.KOLO
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje
ředitelka školy 1. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy pro
školní rok 2023/2024 v denní formě vzdělávání:
DO OBORU VZDĚLÁNÍ: 82-41-M/05 GRAFICKÝ DESIGN
Přijímací řízení se skládá z talentové zkoušky.
Ředitelka školy může vypsat další kola přijímací a talentové zkoušky.
Kritériem je ukončení základního vzdělání a úspěšné vykonání talentové zkoušky, která se skládá ze tří
dílčích částí:
1) Talentová zkouška ve škole
• kresba zátiší dle předlohy (90 minut)
• kresba portrétu dle živého modelu (90 minut)
• tvorba komiksového stripu dle zadání (120 minut)
Formát A3.
Bodování talentové zkoušky:
kresba zátiší dle předlohy

0-25 bodů

kresba portrétu dle živého modelu

0-25 bodů

tvorba komiksového stripu dle zadání

0-25 bodů

75-70 bodů

Práce vykazují skvěle zvládnutou techniku, perspektivu, kompozici a kreativní
přístup, vypovídají o potenciálu uchazeče a jeho předpokladech pro studium
daného oboru.

69-52 bodů

Práce vykazují zvládnutou techniku, perspektivu, kompozici a kreativní
přístup s menšími nedostatky, vypovídají však o potenciálu uchazeče a jeho
předpokladech pro studium daného oboru.

51-34 bodů

Práce vykazují zjevné nedostatky v technice, perspektivě, kompozici a
kreativním přístupu. Je patrná snaživost a nadšení pro daný obor a uchazeč má
pro studium daného oboru rostoucí potenciál.

33-16 bodů

Práce vykazují velice špatně zvládnutou techniku, perspektivu, kompozici a
chabý kreativní přístup. Je patrný nízký potenciál a předpoklad pro studium
daného oboru.

15-0 bodů

Práce vykazují velice špatnou kvalitu a nezvládnutou techniku, perspektivu,
kompozici a nulový kreativní přístup. Pro předpoklad pro studium daného
oboru není patrný žádný potenciál.

Kritéria bodování talentové zkoušky:
První a druhý úkol (kresba zátiší dle předlohy, kresba portrétu dle živého modelu):
•

umístění do formátu

•

perspektivní zobrazení v prostoru

•

proporce

•

struktura materiálu

•

výraz

•

zvládnutí požadované techniky

Třetí úkol (tvorba komiksového stripu dle zadání):
•

představivost

•

fantazie

•

umění pracovat s dějovou linkou

•

kreativní řešení příběhu

•

osobitý styl

2) Domácí práce
Uchazeč o studium předloží 10 samostatně vypracovaných výtvarných děl obsahujících:
• kresby tužkou (studie předmětů a anatomie, zátiší, portrét)
• malby libovolnými médii na papír (krajina, zátiší, portrét, abstrakce)
• vlastní originální tvorbu
Vše do formátu A3 na papíře. Domácí práce se odevzdávají v den talentových zkoušek. Desky i jednotlivé
práce musí být opatřeny podpisem.

Kritéria bodování domácích prací:
•

úroveň kresby a malby

•

umění zachytit prostor a předmět v něm

•

zvládnutí kompozice a perspektivy

•

nápaditost a osobitý styl

•

obsah sdělení a kreativní myšlení

•

vyvarování se klišé a napodobování cizích děl

•

odpovídající počet prací

15-14 bodů

Na pracích je vidět kreativní přístup, kvalitní příprava a zjevný zájem o
daný obor. Domácí práce jsou ucelené a vypovídající o talentu uchazeče
a jeho dobrých předpokladech pro studium daného oboru.

13-11 bodů

Na pracích je vidět kreativní přístup a zjevný zájem o daný obor s
menšími nedostatky. Domácí práce vypovídají o potenciálu uchazeče a
jeho předpokladech pro studium daného oboru.

10-8 bodů

Domácí práce obsahují zjevné nedostatky, portfolio není zcela ucelené,
ale je patrná snaživost a nadšení pro daný obor. Uchazeč má pro
studium daného oboru rostoucí potenciál.

7-5 bodů

Domácí práce vykazují špatnou kvalitu a chabý kreativní přístup.
Portfolio uchazeče je neucelené bez potenciálu a s nízkým
předpokladem pro studium daného oboru.

4-0 bodů

Domácí práce vykazují velice špatnou kvalitu s nulovým kreativním
přístupem. Uchazeč neprojevil žádný potenciál a je vidět minimální
zájem o daný obor.

3) Vysvědčení ze základní školy
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Do průměru se započítává výsledek vzdělávání za 1.pololetí 8.třídy základní školy (bez chování).
Pro přijetí ke vzdělávání nesmí uchazeč získat 0 bodů z žádného z 3 dílčích kritérií. O přijetí rozhoduje pořadí
dané sestupně celkovým počtem bodů dosažených v přijímacím řízení. Nejnižší bodový zisk nutný pro přijetí
ke studiu je 40 bodů.
V případě rovnosti celkového počtu získaných bodů určuje pořadí průměr ze základní školy.
Přehled výsledků talentové zkoušky bude zveřejněn na webových stránkách školy do 20.ledna 2023.
Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy dne
6.února 2023.

Vyhodnocení přijímacího řízení
Maximální počet bodů je 110.
Talentová zkouška
Domácí práce
Vysvědčení ze ZŠ

75 bodů
15 bodů
20 bodů

ČASOVÝ PLÁN
8.00

příchod uchazečů

8.30

kresba zátiší dle předlohy

10.00 odevzdání práce prvního úkolu, přestávka
10.15 kresba portrétu dle živého modelu
11.45 odevzdání druhého úkolu, přestávka
12.00 tvorba komiksového stripu dle zadání
14.00 odevzdávaní třetího úkolu a ukončení

SEZNAM VLASTNÍCH POMŮCEK K TALENTOVÉ ZKOUŠCE
Povinně: tužky (B2-8), pastelky, guma, ořezávátko, podložka na kreslení
Dle vlastní volby: linery, fixy, tuš, akvarelové barvy, tempera, kelímek na vodu, štětce, hadřík. Papír
poskytne škola.

Zápisový lístek
Zápisový lístek obdrží uchazeč na příslušné základní škole. Uchazečům, kteří nejsou žáky
základní školy, vydá zápisový lístek příslušný krajský úřad (v Praze Magistrát hl.m. Prahy – odbor školství).
Pokud je uchazeč přijat ke studiu, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole tím, že
do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bude oznámen výsledek přijímacího řízení zveřejněním seznamu
přijatých uchazečů, odevzdá ředitelce školy vyplněný a podepsaný zápisový lístek (poštou nebo osobně do
kanceláře školy).
Pokud uchazeč neodevzdá ředitelce školy vyplněný zápisový lístek do uvedené lhůty, vzdává
se práva být přijat ke studiu a na jeho místo je přijat jiný uchazeč.

V Praze dne 12.09.2022

Mgr. Pavlína Ječmínková v.r.
ředitelka školy

