Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020
pro obor Multimediální tvorba 82-41-M/17
(Multimediální tvorba)
Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola designu a módy,
Prostějov, podle §60, odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v plném znění,
vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení
k naplnění předpokládaného stavu žáků do oboru středního vzdělávaní s maturitní
zkouškou 82-41-M/17 Multimediální tvorba.
Termín pro odevzdání přihlášek:
Talentové zkoušky:
Počet přijatých:

30.11.2018
7.1.2019 nebo 9.1.2019

30

Místo zkoušky: budova SŠ designu a módy, Prostějov, Vápenice 1
Předpokladem přijetí uchazeče ke studiu je splnění podmínek zdravotní způsobilosti
uchazeče, což je nutno doložit lékařským potvrzením na přihlášce ke studiu.
Kritéria přijímacího řízení pro tento obor:
1) Úspěšné splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního
vzdělání před splněním povinné školní docházky do doby nástupu výuky, tj.
1.9.2019.
2) Úspěšné vykonání talentové zkoušky (min. 15 bodů, max. 60 bodů).
3) Průměrný prospěch za I. a II. pololetí 7. a 8. třídy ZŠ převedený na body (za každé
pololetí lze získat 10 bodů, max. 40 bodů).
Průměr:
1,00 - 1,20
1,21 – 1,40
1,41 - 1,60
1,61 – 1,80
1,81 - 2,00

10 bodů
9 bodů
8 bodů
7 bodů
6 bodů

2,01 – 2,20
2,21 – 2,40
2,41 – 2,60
2,61 – 2,80
2,81 – 3,00
3,01 – 5,00

5 bodů
4 body
3 body
2 body
1 bod
0 bodů

Pořadí uchazeče se stanoví na základě součtu všech bodů z jednotlivých částí
přijímacího řízení (prospěch, talentová zkouška), max. 100 bodů. V případě rovnosti
bodů některých uchazečů budou rozhodující počty bodů získaných za talentovou
zkoušku.

Talentová zkouška
K talentové zkoušce donést:
5-15 ukázek svých výtvarných prací. Práce mohou být libovolného charakteru a
techniky – kresba, malba libovolnou technikou, ilustrace, grafické listy, počítačová
grafika, digitální fotografie, koláže, kombinované techniky apod. Všechny práce
budou řádně uloženy v pevných složkách a tyto složky i jednotlivé práce budou
označeny evidenčním číslem uchazeče. Fotografická dokumentace prostorových
prací, práce počítačové grafiky, digitální fotografie a podobně mohou být odevzdány
na CD, DVD disku nebo flash disku označeném registračním (evidenčním) číslem a
vloženém do složek jako doplňkový materiál. Všechny domácí práce si po zkouškách
bude možné odnést s sebou domů.
Uchazeči si donesou vlastní měkké tužky, uhel, rudku, gumu, vodové a temperové
barvy, štětce, nádobu na vodu a další výtvarné pomůcky podle vlastního uvážení.
Papíry uchazeči dostanou.
Průběh talentové zkoušky:
1. Kresba tužkou, rudkou nebo uhlem na papír (který bude k dispozici na místě)
podle reality - zátiší s předměty jednoduchého charakteru. Uchazeči mají k dispozici
90 minut na zpracování úkolu.
2. Uchazeč vyjádří jednoduchou kresebnou formou rozfázovaný
příběh/situaci/pohádku (charakter komiksu) v rozsahu výkresu cca A3. Uchazeči
mají k dispozici 90 minut na zpracování úkolu.

Kritéria talentové zkoušky:
Uchazeč může v talentové zkoušce získat maximálně 60 bodů (0-20 bodů za domácí
práce,0-20 bodů za každý ze dvou úkolů talentové zkoušky probíhající ve škole). Pro
úspěšné absolvování talentové zkoušky musí uchazeč získat min. 15 bodů.
Talentová zkouška se tedy skládá ze tří částí:
a)

- domácí výtvarné práce (0 - 20 bodů),

b)

- kresba ve škole SŠDAM (0 - 20 bodů),

c)

- ztvárnění komiksu ve škole SŠDAM (0 - 20bodů),

V Prostějově 1.10.2018

PhDr. Ivana Vaňková
ředitelka školy

