
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ 
pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 v denní formě vzdělávání 

 
OBOR VZDĚLÁNÍ: 82-41-M/05 GRAFICKÝ DESIGN 

ŠVP:    GRAFICKÝ DESIGN - 
- A VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE 
- A POSTPRODUKCE 

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 40 žáků. 
 
Zkoušky se v 1. kole konají 7. nebo 9. 1. 2020, do přihlášky uchazeč uvádí jeden vybraný termín. 

Přihláška se podává do 30. 11. 2019. 

 
Při přijímacím řízení se hodnotí talentová zkouška, ústní pohovor a vysvědčení ze ZŠ. 

 

I. TALENTOVÁ ZKOUŠKA 

1. Domácí práce 

uchazeč o studium předloží minimálně 15 domácích prací v pevných deskách (soubor by měl 

obsahovat: kresby podle přírody, zátiší, figurální motivy, malby, ilustrace, komiks, fotografie, 

eventuálně ukázky grafických návrhů). Desky i jednotlivé práce musí být opatřeny jménem 

uchazeče. 

2. Studie tužkou – zátiší – probíhá ve škole – 90 min. 

studijní kresba zátiší (perspektivní zobrazení v prostoru, proporce, struktura materiálu), 

formát A3  

pomůcky: měkká tužka, plastická guma, ořezávátko 

3. Volná kompozice na zadané téma – probíhá ve škole – 90 min. 

technika: barevná tempera, formát A3  

pomůcky: sada temper, štětce, paleta, nádobka na vodu, hadřík 

4. Grafická zkratka – probíhá ve škole – 30 min. 

grafická zkratka na dané téma, formát A4  

pomůcky: černá tuš, násadka a perko nebo černý fix (různé šíře) 

 

II. ÚSTNÍ POHOVOR – probíhá ve škole 

Ověřují se předpoklady a zájem uchazeče o vybraný obor, všeobecný přehled a základní znalosti 

z oboru designu interiéru. Rovněž probíhá rozbor eseje. 

K ústnímu pohovoru si přineste strukturovaný životopis a vytištěnou esej v rozsahu jedné 

strany A4 na jedno ze zvolených témat: 

 můj oblíbený umělec / grafický designér 

 reklamní kampaň, která mě v poslední době zaujala 

 

 

 

 



Praha 24. 9. 2019 
 

III. VYSVĚDČENÍ ZE ZŠ  

V přihlášce musí být potvrzeno hodnocení na vysvědčení za obě pololetí 7. ročníku a za obě 

pololetí 8. ročníku základní školy. Pokud nebude potvrzeno školou, je nutno přiložit ověřené 

kopie těchto vysvědčení. 

V případě studia v zahraniční škole je potřeba přiložit překlad vysvědčení za celý 7. ročník a celý 

8. ročník základní školy s převodem známek do škály hodnocení v ČR. 

Hodnotí se průměrný prospěch ze všech pololetí. 

 

VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Bodové hodnocení:  

talentová zkouška 100 bodů 

- domácí práce  50 bodů 

- studie tužkou  20 bodů 

- barevná kompozice 15 bodů 

- grafická zkratka 15 bodů   

ústní pohovor     20 bodů  

- všeobecný přehled (společenský, kulturní, historický, výtvarný) 

   15 bodů 

- rozbor eseje    5 bodů 

vysvědčení ze ZŠ    7 bodů 

průměr od-do body 

1,00 - 1,14 7 

1,15 - 1,50 6 

1,51 - 1,84 5 

1,85 - 2,04 4 

2,05 - 2,50 3 

2,51 - 2,80 2 

2,81 -   1 

 

celkem   127 bodů  (pro přijetí ke vzdělávání musí uchazeč získat min. 70 bodů) 

 

O přijetí rozhoduje pořadí dané sestupně celkovým počtem bodů dosažených 

v přijímacím řízení. V případě rovnosti celkového počtu získaných bodů určuje pořadí 

průměr ze ZŠ. Přehled výsledků bude vyvěšen ve škole a na školních webových 

stránkách. 

 


