Střední uměleckoprůmyslová škola a Základní umělecká škola Zámeček s. r. o., Pod Vinicemi 82, Plzeň 301 00

Přijímací zkoušky
Přijímací zkouška pro školní rok 2019/2020 se skládá:
z talentové zkoušky a z hodnocení předchozích studijních výsledků

jednotné přijímací zkoušky se na umělecké obory nevztahují

koná se 9. ledna 2019 na studijní obory
malba v umění, designu
a architektuře

prostorový design a
sochařství

konzervování a
restaurování kamene

grafický design
a média

užitá fotografie
a audiovizuální tvorba

kód 82-41-M/01
18 míst
školné 29.000,- Kč/rok

kód 82-41-M/16
8 míst
školné 0,- Kč/rok

kód 82-42-M/01
8 míst
školné 29.000,- Kč/rok

kód 82-41-M/05
18 míst
školné 29.000,- Kč/rok

kód 82-41-M/02
8 – 15 míst
školné 29.000,- Kč/rok

talentová zkouška
studijní kresba uhlem
(hodnotí se umístění
kresby do formátu,
znalost perspektivy a
proporce, celkové
zvládnutí kresby)

studijní kresba uhlem
(hodnotí se umístění
kresby do formátu,
znalost perspektivy a
proporce, celkové
zvládnutí kresby)

studijní kresba uhlem
(hodnotí se umístění
kresby do formátu,
znalost perspektivy a
proporce, celkové
zvládnutí kresby)

studijní kresba uhlem
(hodnotí se umístění
kresby do formátu,
znalost perspektivy a
proporce, celkové
zvládnutí kresby)

studijní kresba uhlem
(hodnotí se umístění
kresby do formátu,
znalost perspektivy a
proporce, celkové
zvládnutí kresby)

barevná kompozice
(hodnotí se kompoziční
rozvržení, barevné cítění,
formální zvládnutí malby)

modelování podle
předlohy
(hodnotí se plastické
cítění, velikostní odhad,
výtvarný účin a zvládnutí
úkolu v daném čase)
(získané body se násobí
2x)

modelování podle
předlohy
(hodnotí se plastické
cítění, velikostní odhad,
výtvarný účin a zvládnutí
úkolu v daném čase)
(získané body se násobí
2x)

barevná kompozice
(hodnotí se kompoziční
rozvržení, barevné cítění,
formální zvládnutí malby)

koláž
(hodnotí se schopnost
komponovat obrazové
prvky v ploše, tvořivost
při výběru motivů)

grafický úkol
hodnotí se schopnost
stylizace, vystižení
podstaty zobrazovaného
motivu

grafický úkol
hodnotí se schopnost
stylizace, vystižení
podstaty zobrazovaného
motivu

test tvořivosti a
obrazotvornosti
(hodnotí se nápaditost,
tvořivost, schopnost
zapojení fantazie)

test tvořivosti a
obrazotvornosti
(hodnotí se nápaditost,
tvořivost, schopnost
zapojení fantazie)

předložení domácích
prací
10-15 prací studijní
kresby, malby nebo volné
tvorby, případně vlastní
návrhy v oblasti
grafického designu

předložení domácích
prací
10-15 prací studijní
kresby, fotografií,
případně fotografických
souborů, ostatní techniky
vítány

grafický úkol
hodnotí se schopnost
stylizace, vystižení
podstaty zobrazovaného
motivu
test tvořivosti a
obrazotvornosti
(hodnotí se nápaditost,
tvořivost, schopnost
zapojení fantazie)

test tvořivosti a
obrazotvornosti
(hodnotí se nápaditost,
tvořivost, schopnost
zapojení fantazie)

předložení domácích
prací
předložení domácích
10-15 prací studijní
prací
kresby, malby nebo volné
10-15 prací studijní
tvorby, prostorové práce
kresby, malby nebo volné vítány
tvorby

test tvořivosti a
obrazotvornosti
(hodnotí se nápaditost,
tvořivost, schopnost
zapojení fantazie)
předložení domácích
prací
10-15 prací studijní
kresby, malby nebo volné
tvorby, prostorové práce
vítány

hodnocení:
‐ dosažení co největšího počtu bodů v talentové zkoušce‐ max. 75 bodů (každá z 5 částí zkoušky max. 15 bodů)
‐ zohlednění předchozích studijních výsledků, dle studijního průměru zaokrouhleného na 1 desetinné místo ‐ max. 15
bodů
poslední studijní průměr ze
ZŠ
GYMNÁZIA
1 – 1,5 1‐1,7
1,6 – 1,7 1,8‐2,0
1,8 – 2 2,1‐2,5
nad 2 nad 2,5

počet bodů
15 bodů
10 bodů
5 bodů
0 bodů

‐ podle dosažení celkového skóre vznikne výsledné pořadí adeptů ke studiu. Pokud uchazeč dosáhne skóre nižšího
než 25 bodů, nevyhoví kritériím hodnocení pro přijetí.
celkem maximálně 90 bodů

Školné
obor Prostorový design a sochařství – zdarma
ostatní obory – 29.000,-Kč/rok

Sleva na školném
prvních 5 nejlepších z celkového počtu uchazečů v prvním kole přijímacích zkoušek, kteří prošli 1. kolem
přijímacího řízení, může získat slevu na školném při dodržení stanovených podmínek- studijní průměr do 1,5 –
vyznamenání na posledním vysvědčení ze ZŠ (tj. z 9. roč. ZŠ, případně z 8. roč. ZŠ), na gymnáziu do průměru 1,7.
1. a 2. žák zaplatí jen 9.000,- Kč, 3. - 5. žák jen 12.000,- Kč.

Podmínkou slevy na školném je absolvování celé talentové zkoušky.
V průběhu studia se sleva uděluje podle studijních výsledků na konci školního roku.

Podmínky přijetí
ukončené základní vzdělání nejpozději v letošním školním roce
přihláška ke studiu obsahující:
potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu (u mladistvých do 18let pediatr, u plnoletých uchazečů obvodní lékař)
výpis klasifikace z posledních dvou ročníků potvrzený školou (nebo ověřené kopie vysvědčení z posledních 2 ročníků
ZŠ)
starší uchazeči ověřenou kopii vysvědčení dokazujícího nejvyšší dosažené vzdělání (nejvyšší ročník)
domácí práce - přinést v den přijímací talentové zkoušky do začátku zkoušky.
úspěšné složení talentové zkoušky
odborný životopis dokumentující účast na výtvarných soutěžích, výtvarné aktivity či navštěvování ZUŠ nebo
výtvarných kurzů*
kopie posudku Školského poradenského zařízení u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami obsahující
vyjádření o uzpůsobení přijímacích zkoušek, pokud o ně uchazeč požádá
U uchazečů, jejichž mateřským jazykem není Český jazyk, bude jazyková znalost ověřena pohovorem.

Prominutí části talentové zkoušky:
Uchazečům, kteří absolvovali výtvarný obor ZUŠ nebo jeho část a doloží k přihlášce doporučení z této školy a
zároveň kopie vysvědčení z absolvovaných ročníků ZUŠ, může být po posouzení těchto materiálů část talentové
zkoušky prominuta a hodnotit se budou pouze domácí práce.
Při prominutí části talentové zkoušky nemá uchazeč nárok na slevu na školném.
Bodové hodnocení domácích prací se násobí pěti. Maximální skóre pak je 90.
Přihlášku odevzdejte do 30. listopadu 2018 v kanceláři Zámečku, Pod Vinicemi 82, 301 00 Plzeň, případně
poštou.
O dalším postupu přijímacího řízení budou uchazeči informováni zvacím dopisem, který obdrží před vánočními
svátky.
O výsledku talentové zkoušky budou uchazeči informováni po jejím skončení na našich webových stránkách.
Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn dle zákona po 5. 2. 2019.

2. termín přijímacích zkoušek je 10. ledna 2019.
O výsledku dalších kol přijímacích zkoušek budou uchazeči vyrozumění do 3 pracovních dnů od termínu konání
zkoušky.
V Plzni dne 31. 8. 2018
* není podmínkou

Mgr. Renata Šindelářová,
ředitelka školy

