
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 
 

Obor: 82-41-M/05 Grafický design:  ŠVP Propagační grafika 

 ŠVP Prostorový design a výstavnictví 

 ŠVP Knižní grafika a ilustrace 

Kolo přijímacího řízení:  1. 

Maximální počet přijatých žáků:  60 

Termín podání přihlášky:  do 30. 11. 2017 

Termíny talentové zkoušky: 

1. termín: 4. a 5. 1. 2018 (čtvrtek, pátek) 

2. termín: 8. a 9. 1. 2018 (pondělí, úterý) 

O přijetí rozhoduje pořadí uchazečů podle celkového počtu bodů (CPB) získaného v přijímacím 

řízení. V případě rovnosti bodů rozhodují o pořadí další skutečnosti, které osvědčují vhodné 

schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (umělecká a publikační činnost, umístění v celostátních a 

mezinárodních soutěžích apod.). 

CPB = TZ + ZŠ (lze získat max. 160 bodů) 

TZ = talentová zkouška (lze získat max. 120 bodů) 

TZ = a) + b) + c) + d) 

ZŠ = výsledky ze základní školy – 2. pol. 7. třídy, 1. a 2. pol. 8. třídy (lze získat max. 40 bodů) 

Podrobný rozpis hodnocení talentové zkoušky: 

a) školní výtvarná část 0 – 60 bodů 

hranice úspěšnosti min. 15 bodů 

b) domácí práce 0 – 20 bodů 

hranice úspěšnosti min. 5 bodů 

c) odborný test – český jazyk a literatura 0 – 20 bodů 

hranice úspěšnosti min. 1 bod 

d) odborný test – kulturně-historický 0 – 20 bodů 

hranice úspěšnosti min. 1 bod 

Požadavky na domácí práce: 

Domácí práce v počtu 15 - 20 ks (studijní kresba a malba: 10 - 15, volná tvorba: 5 - 10) 

 vše adjustováno, odevzdáno v pevných deskách označených jmenovkou z lícové strany 

 prostorová tvorba – pouze fotografie 

 snímky domácích prací na CD (nejlépe formát jpg ve střední a vyšší kvalitě) 

 pokud nebude odevzdáno CD, domácí práce zůstávají pro potřeby archivace ve škole 

 termín odevzdání domácích prací bude uveden v pozvánce k talentové zkoušce 

Další podmínky: 

 3. stupeň z chování (neuspokojivé) na jednom či více z uvedených vysvědčení znamená 

nepřijat ke studiu. 

 Na přihlášce je nutné: Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. 

 

 

 

 

V Praze dne 4. 10. 2017 Ing. Hana Pavelková 

       ředitelka školy 

http://www.ssnahorni.cz/graficky-design-2/

