
Vážení rodiče, 

zveřejňujeme požadavky k přijímacímu řízení, které proběhne ve dvou dnech, ve středu 
4.1.2023 a čtvrtek 5.1.2023. Náhradní termín pro nemocné byl stanoven na středu 11.1.2023. 

Místo konání: Střední umělecká škola v Liberci, s. r. o. — Sladovnická 309, Liberec 30  

Harmonogram dne: 

8:00–8:55  Prezence uchazečů v ředitelně školy 

9:00–10:00  Test z českého a anglického jazyka (30min + 30min) 

10:00–10:15  Přestávka 

10:15–12:15  Talentová část I.  

12:15–13:00  Přestávka na oběd 

13:00–15:00  Talentová část II. 

10:00–17:00  Osobní pohovor 

 

Uchazeč při prezenci obdrží KÓD UCHAZEČE, pod kterým bude uveden výsledek přijímacího 

řízení (GDPR). Současně má možnost si objednat oběd za poplatek 40 Kč, který uhradí v den 

přijímací zkoušky v jídelně SUŠ. Prosím o vyjádření, zda o oběd máte zájem a o jaký počet 

do 16.12.2022 na můj e-mail.  

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, který se hlásí na oba obory, musí dodat domácí práce pro oba obory! 

 



POŽADAVKY PRO POMŮCKY K TALENTOVÉ ZKOUŠCE 

-NŮŽKY, LEPIDLO NA PAPÍR, TUŽKA,UHEL ČI RUDKA, PSACÍ POTŘEBY 

 

Celkem je možné získat 90 bodů, minimum pro přijetí je 30 bodů.  

Výsledky přijímacího řízení budou dle předpisů MŠMT zveřejněny od 5.2. do 15.2 2023  

na webových stránkách školy. 

Z prostorových kapacit buhužel není možné, aby rodinní příslušníci čekali na uchazeče 

v budově školy. Děkujeme za pochopení. 

 

 

 

V Liberci dne 6.12.2022     _______________________ 

Ing. Iva Vašíčková 
             ředitelka školy 
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