POŽADAVKY K TALENTOVÉ ZKOUŠCE

Termín konání
Přijímací řízení proběhne ve středu 04. a ve čtvrtek 05. 01. 2023,
náhradní termín proběhne ve středu 11. 01. 2023.
Místo konání
v budově Střední umělecké školy v Liberci, s. r. o. — Sladovnická 309, Liberec 30
Prezence
od 8.30 h v ředitelně SUŠ
Poplatek za oběd
Poplatek 42,- Kč za oběd, pokud si jej uchazeč objedná, uhradí v den přijímací zkoušky v kanceláři SUŠ.
Současně, v kanceláři SUŠ, obdrží KÓD UCHAZEČE, pod kterým bude uveden výsledek přijímacího řízení
(GDPR).
Průběh přijímacího řízení:
Přijímací zkouška se skládá z teoretické a praktické části.
TEORETICKÁ ČÁST
od 9.00 do 10.00 h
Test z českého jazyka — 30 min (max. 30 bodů)
Rozřazovací test z anglického jazyka (nemá vliv na přijetí) — 30 min
PRAKTICKÁ ČÁST
od 10 do 17.00 h (přestávka na oběd od 12 do 13.00 hod)
Během praktické části proběhne s uchazeči jednotlivých oborů motivační pohovor a obhajoba jejich domácích
prací. (max. 15 bodů za domácí práce + max. 15 bodů za jejich ústní obhajobu).
Kresba 120 min (max. 15 bodů)
Zadání: zátiší (kresba tužkou)
Hodnocení: přesnost vidění (perspektiva), umístění do formátu (kompozice) a věrné zachycení motivu
Kreativní zadání 120 min (max. 15 bodů)
Zadání: kreativní cvičení zaměřené na fantazii a tvořivost (lepidlo na papír, psací potřeby, nůžky)
Hodnocení: schopnost reagovat na zadané téma (vtip, nadhled, intelekt), umístění do formátu (kompozice)

Požadavky pro odevzdání domácích prací
pro obor: Grafický design
Každý uchazeč předloží alespoň 10 ks vlastních výtvarných prací (nejlépe na formátu A3/A2), práce budou
v paspartě (tj. v papírovém rámečku) nebo nalepené na větším formátu (NIKOLIV SROLOVANÉ!).
pro obor: Užitá fotografie a média
Každý uchazeč předloží alespoň 5 ks vlastních výtvarných prací (nejlépe na formátu A3/A2). Práce budou
v paspartě (tj. v papírovém rámečku) nebo nalepené na větším formátu čtvrtky (NIKOLIV SROLOVANÉ!)
Dále uchazeč předloží 10 ks fotografií vytištěných na fotografickém papíru cca 240 × 300 mm.

Uchazeč může získat celkem 90 bodů, minimum pro přijetí je 30 bodů.
Výsledky
Výsledky přijímacího řízení budou dle předpisů MŠMT zveřejněny od 5.2. do 15.2 2023 na webových
stránkách školy.
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