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Přijímací zkouška z výtvarné výchovy

Přijímací zkouška z výtvarné výchovy má dvě části:

1. část – domácí práce doručené do školy nejpozději do 31. 3. 2023 14:00 hodin
Uchazeči předloží domácí práce v rozsahu 10 dvojrozměrných prací formátu A2. Menší formáty je třeba
zapaspartovat na formát A2, případně nalepit na čtvrtku formátu A2. Jiné formáty jako role papíru,
menší formáty,  trojrozměrné práce nebo digitální nosiče nebudou přijaty. Veškeré práce musí být
jednotlivě podepsány a odevzdány v deskách formátu A2. Desky musí být viditelně a čitelně podepsány. Jiné
formáty desek než A2 nebudou přijaty.

V domácích pracech uchazeč předkládá 10 prací formátu A2 z posledních dvou let.
● 1x studijní kresba zátiší tužkou nebo uhlem ve formátu A2
● 1x studijní kresba hlavy A2
● 1x malba na volné téma formátu A2
● 1x malba zátiší formátu A2
● 1x komiks na libovolné téma (menší formát nalepit na A2)

Ostatních 5 prací je na výběru uchazeče. Menší práce než formát A2 je potřeba nalepit či zapaspartovat na
formát A2.

Práce uchazeči dodají výhradně v termínech určených vedením školy na sekretariát školy. Škola si
vyhrazuje právo nepřijímat práce, které nesplňují výše uvedené podmínky stanovené vedením školy.

2. a 3. část – školní přijímací zkouška v termínu 17. a 18. dubna 2023
V den přijímacích zkoušek uchazeči zpracují dvě zadání:

1. Studijní kresba zadaného předmětu, tužkou na formát A4, 40 minut.
2. Kreativní úkol podle zadání, volná technika na formát A3, 80 minut.

Mezi jednotlivými úkoly je 15 minut přestávka.
Seznam pomůcek na přijímací zkoušku z výtvarné výchovy bude konkretizován v pozvánce na přijímací
řízení.

Mgr. Martin Kašpar
ředitel školy
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