ŠKOLA PLNÁ UMĚNÍ A SPORTU
ŠKOLA, KTERÁ BAVÍ
ART ECON – Střední škola a vyšší odborná škola Praha, s. r. o.

Vyhlášení přijímacího řízení
pro umělecký obor středního vzdělání s maturitní zkouškou
pro školní rok 2023/2024
Kód a název oboru vzdělání:
Vzdělávací program:
Dosažený stupeň vzdělání:
Délka a forma studia:
Počet přijímaných žáků:
Termín podání přihlášky:
Přijímací zkouška:
Termín přijímacího řízení:

82-41-M/05 Grafický design
Grafika médií
střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
15
do 30. listopadu 2022
talentová zkouška
10. a 11. ledna 2023

Termín talentové zkoušky, která je součástí přijímacího řízení:

•

úterý 10. ledna 2023 nebo středa 11. ledna 2023
(žák - uchazeč si vybere a přihlásí se na přihlášce k jednomu z nich).

Zadání talentové zkoušky:
• KOMPOZICE A KRESBA ZÁTIŠÍ uchazeč si donese kresebné potřeby (plastická
•

guma, tužka nebo uhel), papíry poskytne škola
KREATIVNÍ ÚKOL (zadání bude zveřejněno před zahájením zkoušky) uchazeč si donese
nůžky, tuhé lepidlo, fixy, tužka, guma. Papíry a ostatní materiál poskytne škola

Pohovor s předložením domácích prací
Uchazeč předloží tyto domácí práce:
1. Plakát bez písma na téma Ochrana přírody - formát A3 (ručně nebo digitálně)
2. Leták na koncert libovolné hudební skupiny
3. Série 3 ilustrací do libovolné knihy (libovolná technika i formát)
4. Kresba zátiší - formát A2
5. Malba zátiší - formát A2
6. Portrét podle modelu /ne podle fotky/ (libovolná technika) - formát A2
7. Figurální kompozice (libovolná technika) - formát A2
8. Koláž na libovolné téma - formát A3
9. 5 libovolných výtvarných prací za poslední 2 roky
10. Další tvorba s kreativním přesahem na USB klíči nebo v tabletu je za extra body
Uchazeč může přinést více prací, než je povinně stanoveno. Pokud má uchazeč, některé práce
z volné tvorby v digitální podobě, je možné je donést na USB.
Práce budou uchazeči následně vráceny.
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Kritéria přijímacího řízení:
1.
2.
3.
4.
5.

Úspěšné splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před
splněním povinné školní docházky do doby nástupu do výuky, tj. do 1. 9. 2023.
Splnění podmínek zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.
Úspěšné vykonání talentové zkoušky, která je hodnocena body 1 až 130, přičemž minimální
hranice pro úspěšné vykonání talentové zkoušky je 50 bodů.
Průměrný prospěch z pololetního a závěrečného vysvědčení 8. třídy ZŠ
Dostatečná znalost českého jazyka pro konání pohovoru talentové zkoušky. Neprokázání
požadované znalosti znamená nevyhovění kritériím přijímacího řízení.
Pořadí uchazečů v přijímacím řízení se stanoví na základě součtu všech bodů, přičemž
nejvyšší počet bodů je pro žáka – uchazeče nejlepším výsledkem.
Při přijímacím řízení zohledňujeme SVP.

Ukázka vyhodnocení výsledků přijímacího řízení.

Mgr. Petr Procházka
ředitel školy

Praha 30. 9. 2022
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